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Marka kavramı dünya ticaretinin 
etken unsuru… Ekonomisi güçlü 
ülkeler aynı zamanda dünya 

siyasetinde de söz sahibi… Gelişmiş ülkeleri 
incelediğimizde onları ayakta tutan, krizlerden 
en az hasarla çıkmalarını sağlayan da milli 
markaları. Son dönemlerde Türkiye’de de bu 
kavram üzerine bir çok fikir dile getiriliyor. 

Ülkemizin, stratejik boyut kazanan 2023 
yılına ilişkin hedefleri ve bu hedeflerin 
gerçekleşmesinde marka sahibi Türk 
şirketlerinin katkısı büyük olacak. Amerika, 
Almanya, Japonya’da büyük markaların gizli 
gücü KOBİ’ler... Bu devletlerin küçük ve orta 
ölçekli şirket yapılarını güçlendirmek için 
sergiledikleri çabalar da malum…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na 
hitap ederken, örgütün karar alma 
mekanizmasına haklı bir eleştiri getirdi: 
“Dünya 5’ten büyüktür.” 5 ülkenin BM 
üzerindeki hakimiyeti, terazinin sürekli 
onlardan yana ağır basması, buna karşı 
yükselen sesler bir şeylerin eskisi gibi 
yürüyemeyeceğinin ipuçlarını verir 
nitelikte…

Ancak bu durumun meydana getirdiği 
tablo 5’li yapının ekonomik gücüyle orantılı. 
Söz konusu ülkelerin, ekonomisine dinamizm 
sağlayan markaları, siyasi güce de etki 
ediyor. 5’in dışında kalanlara baktığımızda 
da manzara bütün netliğiyle ortada; “5’in 
markaları” her tarafı kuşatmış durumda… 

Yeni bir yolda yürüyen, bir zamanlar 
kendi uçağını, otomobilini tasarlayan, her 
ne hikmetse “Siz yapmayın, biz veririz” 
anlayışıyla bundan vazgeçen Türkiye’ye, 
günümüzde bir çok alanda gözler çevrilmiş 
durumda. Büyük bir potansiyeli barındıran, 
lider ülke olma yolunda yürüyen Türkiye 
yeni ve daha güçlü markaları mutlaka 
çıkarmalıdır… Bunun için de geçmişte 
örnek bir model olarak hayat bulan D8 gibi 
oluşumların çoğalması gerekiyor…

Ülkemizde ‘yerli üretim’ için tohumları 
ekilen toplumdaki düşünce birliği, olumlu 
yönde ilerliyor ve önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin 
ardından 13 Eylül 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Yerli Malı Tebliği yayımlandı. 
Tebliğde, Kamu İhale Kanunu kapsamında 
fiyat avantajı uygulanacak mal alımı 
ihalelerinde, bir ürünün ‘yerli malı’ kimliği 
kazanmasına yönelik koşullar aktarıldı. Öte 
yandan Sanayi İşbirliği Programı için ise gün 
sayılıyor. 

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, tam da 

bu noktada “Made in Turkey/Turkish Made” 
olgularının iyi tarif edilmesi gerektiğini 
dile getiriyor. Çelikdoğan, “Türk malı 
demek; Türkiye’nin kendi tasarımı olan ve 
üzerinde de kendi markası olan bir üründür.” 
tanımlamasını yaparken, yerli malı kavramını 
ise “Türkiye’de üretilmiş, minimun yüzde 
51’i Türkiye’de üretilen katma değerden 
ibaret.” sözleriyle ifade ediyor.  

Marka çıkarmanın zorunluluğunu ısrarla 
vurgulayan Sedat Çelikdoğan’ın şu tespiti 
bence not edilmeli: “Mercedes’in arkasında 
yüzde 70’ini yapan KOBİ’ler var. Mercedes 
deyip de bir firma görürsünüz, 10-20 bin kişi 
çalışıyor fakat onun arkasındaki KOBİ’lerde 
5 misli istihdam var. Orada da bir ekosistem 
oluşuyor. Yine Boeing uçaklarının yüzde 
80’ini KOBİ’ler yapıyor.”

Üretim… Üretim…
Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın 

Nurettin Özdebir bu ayki röportaj 
konuğumuz. Sanayicinin tek amacının 
ülkemize kazandırmak olduğu görüşünü 
seslendiren Özdebir, önemli mesajlar verdi, 
sanayicinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti… 
“Rant peşinde koşarak yüksek kazançlar 
sağlamak yerine, düşük kâr oranları, artan 
rekabet ve yatırım ortamındaki eksiklikler ve 
her geçen gün istihdam üzerindeki hukuki ve 
mali yüklerin artışı nedeniyle şevki kırılan 
sanayici varlığını sürdürme mücadelesi 
vermektedir.” açıklamasını yapan Özdebir, 
çözümü üretim ve büyümeye odaklanmada 
gösteriyor.

Üniversiteyi sahaya indirdi
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç… 

Çankaya Üniversitesi, onun döneminde, 
kendi deyimiyle “duvarları olmayan 
üniversite”ye dönüştü. “Sahaya inmeyene 
diploma yok!” düşüncesinin mimarı Sayın 
Güvenç, yeni akademik yıl açılışında 8 yıllık 
rektörlük kariyerini emeklilik nedeniyle 
tamamlayacağını açıkladı. 31 Ekim’de 
üniversitesine veda edecek olan Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç, bilim adamı kimliğinin 
yanında adeta sanayiyle nefes alıp verdi. 
OSTİM’deki çalışmaları, üniversite-sanayi 
işbirliğinin gelişimine olan katkılarından 
dolayı kendisine teşekkür ediyor, sanayicilere 
olan katkılarının devamını temenni ediyoruz. 

İnsanlar fırsatların gelmesini bekler, 
fırsatlar da insanın gelmesini…
Fırsatlar bekler, insanlar bekler,

kazanan hep “MAZERET” olur…
Paulho Coelho
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Almanlar raylı sistemlerde
ARUS’la birlikte adım atacak
ARUS ile Federal Almanya Demiryolları 
Birliği (VDB) arasında yüzde 51 yerli üretim 
hedefiyle İşbirliği Protokolü imzalandı.

08sayfa

Aktif işgücü hizmetlerinden
121 bin kişi faydalandı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2014 yılı Ocak-
Ağustos dönemi verilerine göre İŞKUR’un 
aktif işgücü hizmetlerinden 121 bin kişi 
faydalandı.

8 kurumun verileri 
bir yerde toplandı
3 milyon girişimin bilgileri 
Girişimci Bilgi Sistemi’nde birleştirildi.

Türkiye’nin ilk medikal
showroomu OSTİM’de açılıyor
OSTİM’de hayata geçirilecek Türkiye’nin ilk 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak Showroom 
Projesi ile Küme üyesi firmalara ihracat ve 
rekabette eşit fırsatlar sunulacak.
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“Siyasi istikrar
ekonominin önünü açıyor”
İçişleri Bakanı Efkan Ala, üretim için 
demokrasinin gerekliliğine işaret ederek siyasi 
istikrarın ekonomik gelişmenin önünü açtığını 
belirtti.

Yatırımcının Ankara’daki ilk durağı
Güncellenen Kalkınma Ajansları Yatırım 
Destek Ofisleri Yönetmeliği ile görev, yetki ve 
sorumlulukları daha da artan Ankara Yatırım 
Destek Ofisi, alanında uzman kadrosu ile 
Ankara’ya değer katacak özel sektör yatırım-
larına teknik destek vermeye devam ediyor.

Dünya standardında da
söz sahibi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın 
(ISO) en üst yönetim organı olan 
ISO Konseyi’ne seçildi.

19sayfa

2. çeyrekte yüzde 2.1 büyüdük
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 2,1 büyüdü. Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, “Çok geniş bir aralık vermek 
gerekirse 3-4 aralığı oldukça emniyetli bir 
aralık olarak görülmekte.” dedi.

BİZİ TAKİP EDİN

korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustknKorhan GÜMÜŞTEKİN
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Sayın Başkanım, Türkiye bu yıl iki 
önemli seçimi tamamladı. Özellik-
le Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde dönüm noktası 
olarak kabul ediliyor. Yeni dönemi sa-
nayici gözüyle nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 

Türkiye, 2002’den bu yana, tartışılan 
siyasi konulara rağmen, herkesin kabul et-
tiği bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirdi. 
Şimdi bu dönüşümde Başbakan olarak im-
zası olan ve “terleyen bir Cumhurbaşkanı 
olacağını söyleyen bir Cumhurbaşkanı-
mız” ve “Cumhurbaşkanıyla uyumlu çalı-
şacağını ifade eden bir Başbakanımız” var.

Sayın Başbakan Davutoğlu, 62. Hü-
kümetin Programı’nda ekonomiyle ilgili  
“yenilikçi bir üretim yapısının tesis edil-
mesi ve böylece istikrarlı ve yüksek bir 
büyüme yapısının oluşturulması öncelikli 
hedefimizdir.” dedi.

Sayın Başbakan Davutoğlu, daha da 
umut vererek, “Önümüzdeki dönemde 
imalat sanayinin Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la içindeki payının artırılması bu yapısal 
dönüşüm açısından önem arz etmektedir. 
Hükümetimiz bu yapının oluşturulması 
için verimlilik artışının ve sanayileşmenin 
hızlandırılması gerektiğinin farkındadır. 
Özel sektör öncülüğünde Ar-Ge'ye daha 
fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve re-
kabetçi bir üretim yapısıyla bunu gerçek-
leştirme kararlılığındadır.” sözünü verdi 
ve ekledi; “İmalat sanayinde yerli girdi 
kullanımına dayalı ve yüksek katma de-
ğerli bir üretim yapısına geçeceğiz.”

Bize göre, dünyanın içinde bulunduğu 
ve bir türlü aşılamayan ekonomik kriz 
ortamı, ekonomide radikal değişiklik ve 
dönüşümlere soyunmanın fırsatını oluştur-
maktadır. Yeni hükümet, üretimi ve büyük 
yatırımları ekonomi politikalarının merke-
zine koymalı, sanayiyi öksüz çocuklar gibi 
sahipsiz bırakmamalıdır. Yeni Türkiye, 
gerçekten yeni olacaksa, bu dönüşümü ya 
şimdi yaparız, ya da yatırım yapacak sana-
yiciyi mumla ararız.

Rant peşinde koşarak yüksek kazançlar 
sağlamak yerine, düşük kâr oranları, artan 
rekabet ve yatırım ortamındaki eksiklik-
ler ve her geçen gün istihdam üzerindeki 
hukuki ve mali yüklerin artışı nedeniyle 
şevki kırılan sanayici varlığını sürdürme 
mücadelesi vermektedir. Bu tabloda başka 
sektörlerde tatlı kârlar dururken sanayici 
neden sanayicilik yapsın?

Evet değişim zordur.  Bugün de değişim 
ve dönüşüm karşısında duyulan endişe-
ler nedeniyle bir istikrarsızlık algılaması 
oluşturuluyor. Bu aslında kendi ayağımıza 
kurşun sıkmak anlamına geliyor. Çünkü 
bu algılar beklentileri de bozuyor.

“ÜRETİM VE BÜYÜMEYE 
ODAKLANMALIYIZ”

Cari açık sorunun aşılması ve imalat 
sanayinin gelişimi için reçete nedir?

Yıl sonu enflasyon beklentisi 8,70’e 
yükseldi. Mayıstan beri düşüşte olan Reel 
Kesim Güven Endeksi 106,8’e geriledi. 
Beklentilerdeki bozulma, piyasaları da 
etkilemektedir. Bu bozulmanın konut pi-
yasası üzerindeki etkisi iyice hissedilmek-
tedir. Temmuz ayında konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %20 geriledi. 
Bu gerilemede yeni konutlardaki KDV 
artışının da etkisi olmuştur. Faiz artışı 
endişeleri ile birlikte ipotekli konut satış-
larındaki düşüş %33 gibi daha yüksek bir 
oranda olmuştur.

Yatırım malları ithalatı iki aydır %5’in 
üzerinde düşüyor. Oysa bizim üretime ve 
büyümeye odaklanmamız, piyasayı canlı 
tutmamız lazım. Cari işlemler açığı riski-
ni azaltmak için sanayinin ana girdilerini 
oluşturan ama bize göre hammadde olan 
aramalı üretimini artırarak ithalatını dü-
şürmemiz lazım.

Ben her konuşmamda ülkemizde sana-
yicilik yapmanın ne kadar zor olduğunu 
ifade ediyorum. Rant peşinde koşarak 
yüksek kazançlar sağlamak yerine, düşük 
kâr oranları, artan rekabet ve yatırım orta-
mındaki eksiklikler ve her geçen gün is-
tihdam üzerindeki hukuki ve mali yüklerin 
artışı nedeniyle şevki kırılan sanayici var-
lığını sürdürme mücadelesi vermektedir.

Ülkemizde fiyatlar esas olarak enflasyon 
nedeniyle artmaktadır. Ama her sektörde 
fiyat artışları aynı oranda olmamaktadır. 
Sektörel fiyat artışlarını enflasyonun yanı 
sıra talep ve rekabet şartları, maliyet artış-
larındaki farklılaşmalar da etkilemektedir. 

Bakınız, ülkemizde fiyatlar, 1998-2014 
döneminde ortalama 14 kat artmıştır. Ama 
fiyat artışları her sektörde aynı olmamıştır. 
Örneğin; madencilikte fiyatlar 30 kat, gay-
rimenkul faaliyetlerinde 29 kat, eğitimde 
27, sağlıkta 16, elektrik, gaz ve su baha-
rında 15,Ticarette 13 kat artarken imalat 
sanayinde ise sadece 9 kat artmıştır.

Eğer bir sektördeki fiyat artışları 
GSYH’daki artışın gerisinde kalmışsa bu 
o sektörde göreli olarak fiyatların düştüğü 
anlamına gelmektedir. Örneğin, 1998’de 
bir birim imalat sanayi ürünü ile diğer her 
sektörden bir birim alınabilirken, 2014’te 
bir birim imalat sanayi ürünü ile bir birim 
madencilik ürününün sadece 30’da birini, 
sağlık hizmetinin 16’da birini, ticari hiz-
metlerin 15’te birini alabilmektedir.

Örneğin ortalama fiyatlardaki artışa 1 
dersek, madencilikteki artış 2,1, imalat 
sanayiindeki artış 0,6 olmuştur. İmalat 
sanayi ürünlerinin diğer birçok sektörde 
üretilen mal ve hizmetlere göre değeri 
düşmüştür.

Bunun çeşitli nedenleri bulunmakta-
dır. Gelir arttıkça diğer mal ve hizmetlere 

olan talep artmaktadır. Küresel, özellikle 
Çin’den gelen rekabet ve piyasa gözetim 
ve denetiminin eksik yapılması nedeniyle 
doğan haksız rekabet, endüstriyel ürünle-
rin fiyat artışlarını sınırlamaktadır. Küresel 
krizin neden olduğu emtia fiyatlarındaki 
artışlar da sektörler arasındaki fiyat farklı-
laştırmasını körüklemektedir.

“YÜKSEK YOĞUNLAŞMA
İNOVASYONU ETKİLİYOR”

Piyasa dengeleri nasıl sağlanabilir?
Endüstriyel malların diğer mallar kar-

şısındaki değer düşüşü her alt sektörde de 
aynı değildir. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) geçtiğimiz günlerde imalat sa-
nayinde yoğunlaşma oranlarını açıkladı. 
Yoğunlaşma oranı, bir sektörde en büyük 
4 firmanın toplam üretim içindeki payını 
göstermektedir. Eğer bu pay 30’un altın-
da ise yoğunlaşma düşük, 30-50 arasında 
orta, 50-70 arasında yüksek, 70’ten yüksek 
ise çok yüksek yoğunlaşma var demektir.

Bir sektörde yoğunlaşma ne kadar yük-
sek ise, rekabet o kadar az, bazı firmaların 
tekel gücü ile fiyatları da o kadar yüksek-
tir. İmalat sanayinin dörtte birinde çok 
yüksek, beşte birinde ise yüksek yoğun-
laşma vardır. Bu sektörlerin %46’sında 
yoğunlaşmanın yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir.

Bu yüksek oranlar, bize şunu göster-
mektedir: Bir çok sektörde yeterli rekabet 
olmadığı ve birkaç büyük firma o sektöre 
hakim olduğu için fiyatlar yüksek oluş-
maktadır. Böylece tekel gücüne sahip fir-
malar ürünlerini dışarıda dünya fiyatların-
dan satarken yurt içinde yüksek fiyatlardan 
satarak kârlarını artırabilmektedir. Biz de 
sanayici olarak eğer o sektörlerden mal sa-
tın alıyorsak rekabetçi bir piyasadakinden 
çok daha yüksek fiyatlar ödüyoruz. Malı-
mızı satıyorsak da tekel gücü karşısında 
malımızı düşük kârlarla satmak zorunda 
kalıyoruz.

Yüksek yoğunlaşma, sadece fiyatları 
değil teknolojik gelişme ve inovasyonu da 
olumsuz etkilemektedir. Rekabetle karşı-
laşmayan ve malını yüksek fiyattan satan 
şirket, ne teknolojik gelişme ne de inovas-
yon kaygısı taşıyacaktır. Piyasada tekel 
gücüne sahip bir şirketin, kaliteyi geliştir-
me daha kaliteli malı daha ucuza satmak 
için hiçbir nedeni olmayacaktır.

“SANAYİNİN SAĞLIKLI
GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR”

Bu aşamada ekonomi yönetiminden 
beklentileriniz neler olabilir?

Yüksek yoğunlaşma oranları cari işlem-
ler açığını da artırmaktadır. İçeride yoğun-
laşma oranı yüksek bir sektörden ara malı 
almak yerine ithalat yapmak daha ucuza 
geliyorsa başka ne yapılabilir ki? 

Bu yüksek yoğunlaşma oranları, sana-
yimizin sağlıklı gelişimini engellemekte, 
özellikle küçük firmaların kâr oranlarını 

düşürerek sermaye birikim hızını yavaşlat-
maktadır. Bu nedenle büyük firmalar yük-
sek kâr ederken, küçükler düşük kâr oran-
larıyla yetinmek zorunda kalmaktadır.

Ekonomi yönetimi, yoğunlaşma oranla-
rı yüksek sektörlere girecek yeni şirketle-
re teşvik vermelidir. Rakiplerin sayısının 
artacağı endişesi bile yoğunlaşma oranı 
yüksek sektörlerde fiyatların düşmesine 
yol açacaktır. Bu tabloda sorumu tekrarlı-
yorum: Başka sektörlerde tatlı kârlar du-
rurken sanayici neden sanayicilik yapsın?

Yeni Türkiye umuduyla yeni bir başlan-
gıç yapılan bugünlerde; Sayın Cumhur-
başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, başta 
Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Baba-
can olmak üzere ekonominin dümenini 
elinde tutan Sayın Bakanlarımıza, Sayın 
muhalefet partileri Genel Başkanlarımıza, 
değerli çalışanlarımıza ve işçi sendikala-
rının Sayın Başkanlarına açık bir çağrıda 
bulunuyorum.

Sanayici, sanayicilik yapmak istiyor. 
Üretmek istiyor. İstihdam yaratmak isti-
yor. Kazanmak ve kazandırmak istiyor. 
İşçimize, milletimize, ülkemize kazandır-
mak istiyor. Fabrikaları açık tutabilmek, 
üretimi sürdürebilmek, çalışanları koruya-
bilmek için bin türlü takla atmak, sanayi 
dışındaki alanlara kaymak istemiyor.

Gelin, gün bugündür. Başta biz sana-
yiciler olmak üzere hepimiz konuşmanın 
ötesine geçelim. Yeni Türkiye’yi gerçek-
ten kurmak için bir adım atalım, gerçek 
değişim ve dönüşümü başlatalım. Çünkü 
kimse unutmasın ki, her şeyin temelinde 
ekonomi vardır. Bir ülkeyi ayakta tutan 
da, üretimidir, sanayisidir. Çünkü sanayi 
varsa, üretim varsa, iş vardır, aş vardır, 
gelir vardır, refah vardır, büyüme vardır, 
gelişme vardır.

“Başka sektörlerde tatlı kârlar dururken
sanayici neden sanayicilik yapsın?”

Nurettin Özdebir Kimdir?
1953 yılında Yozgat’da doğdu. İlk orta ve lise 

eğitimini Ankara’da tamamlayan Özdebir, Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme 
bölümünden 1974 yılında mezun oldu.

1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi 
olan ve babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan 
Nuriş Elektrik ve Kaynak Makinaları San. Tic. 
A.Ş.’de, 1974 yılında çalışma yaşamına başladı. 
Halen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 

1992 yılında Elektrik Sanayi Meslek 
Komitesi’nden Meclis üyeliği görevine seçilen 
Nurettin Özdebir, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı oldu. 26 Temmuz 2007 tarihinde 
Ankara Sanayi Odası’nın 9. Başkanı oldu.

Ankara Sanayi Odası’nın 29 Ocak 2009 tarihinde 
yapılan 14. dönem  ve 10 Mayıs 2013 tarihinde 
yapılan 15. dönem seçimlerinde  Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine tekrar  seçildi. Deneyimli 
sanayici, 2009-2013 yılları arasında 4 yıl süreyle 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi 
Konseyi Başkanlığı görevini de yürüttü. Ayrıca 2011-
2013 yılları arasında 2 yıl süre ile Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu 
Başkanlığını da yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicinin tek amacının üretmek, istihdam sağlamak, kazanmak ve 
kazandırmak olduğunu söyledi. “Rant peşinde koşarak yüksek kazançlar sağlamak yerine, düşük kâr oranları, artan rekabet 

ve yatırım ortamındaki eksiklikler ve her geçen gün istihdam üzerindeki hukuki ve mali yüklerin artışı nedeniyle şevki kırılan 
sanayici varlığını sürdürme mücadelesi vermektedir.” değerlendirmesini yapan Özdebir, “Bu tabloda başka sektörlerde tatlı 

kârlar dururken sanayici neden sanayicilik yapsın?” diye sordu.
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Son yıllarda Yüksek Hızlı Tren, 
Metro,Tramvay gibi büyük çaplı 
projeler için yüzlerce kilometre 

uzunluğunda raylı sistemler inşa edecek 
olan Türkiye, bu alanda işbirliğini artır-
mak üzere kamu kurumları ve özel sek-
tör temsilcileri ile birlikte Almanya'da 
düzenlenen InnoTrans Fuarı’nda yoğun 
ilgi gören ülkeler arasındaydı. Başkent 
Berlin’deki fuarda, Anadolu Raylı Ula-
şım Sistemleri Kümelenmesi, Federal 
Almanya Demiryolları Birliği (VDB) 
ile işbirliği protokolü imzaladı. 

23-26 Eylül tarihleri arasında 12’in-
cisi düzenlenen fuar, 55 ülkeden 2 bin 
758 şirkete ev sahipliği yaptı. 130 bine 
yakın ziyaretçinin buluştuğu InnoTrans 
2014’te; demiryolu taşımacılığındaki 
yenilikler, raylı ulaşım sistemleri araç-
larının parçaları, raylı araç trafik sis-
temleri, yolcu hizmetleri teknolojileri, 
raylı sistem planlama teknolojileri, ula-
şım, iletişim ve haberleşme sistemleri, 
haberleşme teknolojileri, veri işleme 
teknolojileri ve sistemleri, tünel inşa-
at teknolojileri, raylı araç ekipmanları, 
lojistik sistemler ve teknolojileri, dona-
nım ve sistemleri ile Ar-Ge çalışmaları 
sergilendi.  

Fuarın açılışından önce Alman De-
miryolları Birliği (VDB) başkanı Dr. 
Martin Lange ve Federal Almanya 
Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt 
tarafından katılımcılara resepsiyon ve-
rildi.  Resepsiyonda ARUS Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burha-
nettin Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, ARUS Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş 
ve ARUS yönetim kurulu üyeleri de yer 
aldı.

Türkiye’den geniş katılım
Bu yılki fuara Türk demiryolu sektörü 

geniş bir katılım gösterdi. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan 
Aslan, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, 
Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, 
TCDD Genel Müdürü Süleyman Kara-
man, TCDD Genel Müdür Yardımcısı 
İsa Apaydın ile sanayi ve ticaret odaları 
temsilcileri Berlin’e gelerek firmalara 
destek verdi. 

Türkiye’den 37 firmanın stant açtı-
ğı fuarda milli markalar göz doldur-
du. İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin İstanbul 

Tramvay’ı, Durmazlar’ın İpekböceği 
ile LRT Hafif Raylı Araç Green City’si, 
TCDD bağlı kuruluşları TÜLOMSAŞ, 
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ’ın imzasını 
taşıyan Milli Yolcu Treni, EMU/DMU 
Hızlı Trenleri ve Milli Hızlı Tren’in ta-
nıtımı, Bozankaya’nın TCV Trambüs 
ve Sileo aracı katılımcıların büyük ilgi 
gösterdiği ve detaylı bilgi aldığı proje-
ler arasındaydı.

Diğer yandan Medel’in Raylı Ulaşım 
Sistemi Inverter ve Kabinleri,

TÜBİTAK MAM tarafından gelişti-
rilen Raylı Ulaşım Sistemleri Kontrol 
Ünitesi ve Sinyalizasyon, Sazcılar’ın 
Kompozit malzemeden geliştirilen Ka-
bin ve İç Tasarım Sistemleri, Elektra 
Elektronik’in Konvertör Trafoları, Kon-
vertör Şokları, Sinyalizasyon Trafoları 
ve Empedans Bondları, Scott-t Trafolar 
ve Makas Motorları, Hüroğlu’ndan Kol-
tuk Sistemleri, Safkar’ın 
Klima örnekleri ilgi 
gören diğer çalışmalar 
oldu. 

ASAŞ Aluminyum, 
Hisarlar Makine, Sar-
kuysan Bakır, Sav-
ronik, ERA lighting, 
Burulaş, Alnal, Akın 
Kauçuk, Asis Elekt-
ronik, Cel-Mer Steel, 
Emas Demir-Çelik, 
Europower Enerji ve 
Otomasyon, GAGE 
Otomotiv, GL Crank-
shafts Glokal Ltd, 
Gürmak Çelik Ray 
Bağlantı, Laspar, Nane 
İletişim, Olimpia Auto 
Glass, Ortana A.Ş, Öz-
kan Demir-Çelik, Panel 
Poliüretan, Proyapı Mü-
hendislik ve Danışman-
lık, Railcen Demiryolu 
Sistemleri, Vaest Silikon 
ve Kompozit Uygulama-
ları, VIG Makine Sanayi 
ve Yapıray firmalarının ürünler i 
de sektör temsilcilerinin dikkatini top-
ladı.

ARUS ve VDB yüzde 51’de anlaştı
Fuarın Türkiye açısından en önemli 

gelişmelerinden biri, ARUS ile Federal 
Almanya Demiryolları Birliği (VDB) 
ile imzalanan İşbirliği Protokolü oldu. 
Daha önce İstanbul ve Ankara’da Al-

man Demiryolları Birliği ile ikili 
görüşmeler gerçekleştiren küme, 
imzalanan protokolle, Türkiye’de 
yapılan tüm yabancı ihalelerde ve 
yatırımlarda finansal olarak en az 
%51 ve üzerinde yerli katkı sağ-
lanması konusunda anlaştı.

Bu kapsamda ARUS;  Hızlı Tren, 
Metro, Hafif Raylı Ulaşım Araçları 
(LRT), Monoray ve Tramvay gibi ray-
lı ulaşım araçlarını Türkiye’de üret-
mek üzere Federal VDB sanayicileri-
nin Türkiye’de yerli sanayicilerimizle 
birlikte uluslararası kalite sistemlerine 
uygun olarak ortak yatırım ve üretim 
yapmasını, yan sanayinin geliştirilmesi-
ni, yerli üretimin artırılmasını ve üyeler 
arası işbirliklerinin geliştirilmesini sağ-
layacak. Böylece Alman sermayesi ve 
teknolojisi Türkiye’ye transfer edilerek 
yerli firmalarımızla en az %51 yerli kat-
kılı ortak işbirlikleri gerçekleştirilecek.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de 
gerçekleşen Uluslararası Demiryolu 
Teknolojileri, Sistemleri ve Araçları 
Fuarı (InnoTrans) 55 ülkenin sektör 
temsilcilerini buluşturdu. Fuarda 
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) ile Federal 
Almanya Demiryolları Birliği (VDB) 
arasında yüzde 51 yerli üretim hedefiyle 
İşbirliği Protokolü imzalandı.

InnoTrans 2014’ün Türkiye adına en önemli gelişmelerinden birine ARUS imza attı. Federal 
Almanya Demiryolları Birliği (VDB) ile varılan mutakabata göre; Türkiye’de yapılan tüm yabancı 
ihalelerde ve yatırımlarda finansal olarak en az %51 ve üzerinde yerli katkı sağlanacak.

ALMANLAR RAYLI SİSTEMLERDE 
ARUS’LA BİRLİKTE ADIM ATACAK

23-26 Eylül tarihleri arasında 12’incisi 
düzenlenen fuar, 55 ülkeden 2 bin 758 
şirkete ev sahipliği yaptı. Fuarı, 130 bine 
yakın ziyaretçi takip etti.

Berlin’deki organizasyonda 
milli markalar ilgi odağı 
oldu. ARUS üyelerinin 

ürünleri dikkatle incelendi.
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OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si, üyelerinin ihracatını ve rekabet 

gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerine 
bir yenisini daha ekliyor. Çalışmalarına 
başlanan Ortak Showroom Projesi Aralık 
2014’te kümeye üye firmaların hizmetine 
sunulacak.

Ortak Showroom Projesi, OSTİM’e 
gelen ulusal ve uluslararası ziyaretçilere 
küme üyesi firmaların ürünlerini yakın-
dan görme ve satın alma fırsatı suna-
cak. OSTİM Finans ve İş Merkezi’nde 
(OFİM) 251 m2’lik bir alanda yer alacak 
showroomda firmalar en yeni ve en tek-
nolojik ürünlerini sergileyecek.

Projeyi geliştiren ve tamamlanması için 

çalışmalarını sürdüren OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora 
Yaşa, projenin nereden doğduğu ve nasıl 
işleyeceği konusunda bilgiler verdi.

Üyelere eşit fırsat sunulacak
Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, 

kamu ve özel sektör temsilcilerinden 
son 3 yılda yaklaşık 68 farklı heyetin 
OSTİM’i ziyaret ettiğine temas eden 
Yaşa, heyetlerin firma ziyareti talep et-
tiklerini ancak tüm üyelerin iş yerlerine 
gitme fırsatı olmadığını dile getirdi. Yaşa, 
“Bu da firmalar arasında bir hakkaniyet 
problemi yaratıyor. Firması OSTİM’e 
uzak olan üyelerin üretimini ve ürünlerini 
göstermek konusunda bir takım sıkıntı-
larla karşılaşıyoruz. Küme üyelerine eşit 
fırsat sunmak adına bu projeyi geliştir-
dik.” dedi.

OSTİM ve İvedik Organize Sanayi 
Bölgelerine yakın olmasından dolayı 
OFİM’i tercih ettiklerini kaydeden Bora 
Yaşa, öncelikle küme üyesi firmalardan 
ürünleri için gerekli olan yer talebini top-
ladıklarını aktardı. Yaşa, poje başlangı-
cında ürünlerini sergilemek için 32 firma 
talepte bulunduğu bilgisini verdi.

Küme olarak, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı (TİKA) bölge koordi-
natörleriyle de görüştüklerini bildiren 
Bora Yasa TİKA’nın yurt dışında yaptığı 
hibe hastanelere gerçekleştirdikleri toplu 
alımlara da değindi. T.C. Sağlık Bakan-
lığı Yurt dışı İlişkiler Daire Başkanı ile 
de bir araya geldiklerini aktaran Yaşa 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için 
sadece OSTİM’e gelen 68 heyet yeterli 
değil. Diğer kamu kurumlarına TOBB, 

ATO ve ASO gibi kuruluşlara gelen he-
yetleri takip ederek iş adamlarını Ortak 
Showroom’a getirip ürünlere birebir do-
kunmalarını sağlayacağız.”  

Medikal Küme Koordinatörü, günü-
müzde satın alma yöntemlerinin birebir 
tecrübeye dayandığını vurguladı, projede 
sergilenecek tıbbi cihazların maket veya 
görselden ibaret olmayacağını aktardı. 
Sergilenen tüm cihazların çalışır durum-
da olacağına dikkat çeken Yaşa, “Ambu-
lanstan morg sistemlerine kadar her alan-
da tıbbi cihaz sergilenecek.” dedi.

OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi, üyelerinin uluslararası 

rekabetçiliğini geliştirerek ihracatını 
artırma çalışmalarına devam ediyor. 
Kümenin T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından da iyi uygulama örneği 
olarak gösterilen Uluslararası Reka-
betçiliğin Geliştirilmesi (URGE) pro-
jesinin ikincisi onaylandı. “Sağlık 
Teknolojilerinde Teknoloji Odaklı 
İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesi” adını taşıyan projeye 
küme üyesi 26 firmanın katılacak ve 
proje 3 yıl sürecek. 

Proje kapsamında ihtiyaç analizi, 
eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazar-
lama ve tasarımdan prototipe dahil 
olmak üzere yapılan harcamaların 
yüzde 75’i T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı tarafından proje dahilin-
deki küme üyelerine verilecek. 
URGE’nin ilk aşama olan ihtiyaç 
analizi çalışmaları Ekim ayında 
başlayacak.

Bilindiği üzere, ülkemizin tıbbi ci-
haz alanında yüzde 85 yurtdışı bağ-
lılığını azaltmak ve 2023 hedefleri 
doğrultusunda tıbbi cihaz sektöründe 
5 milyar dolarlık ihracat hedefini ya-
kalamak üzere devlet çeşitli projeler 
gerçekleştiriyor ve destekler sağlıyor. 
T.C. Ekonomi Bakanlığı da KOBİ’le-
rin uluslararası rekabetçiliğini geliş-
tirmek ve ihracatını artırmaya yönelik 
projeleri yüzde 75 oranında 
destekliyor. 

OSTİM’de hayata geçirilecek 
Türkiye’nin ilk Medikal Sanayi Ortak 
Showroom Projesi ile Küme üyesi 
firmalara ihracat ve rekabette eşit 
fırsatlar sunulacak. 251 m2’lik bir 
alanda planlanan showroomda 
firmalar en yeni ve en teknolojik 
ürünlerini sergileyecek.

26 firma yer alacak,
3 yıl sürecek

İKİNCİ URGE
ONAYLANDI

TÜRKİYE’NİN İLK MEDİKAL SHOWROOMU  OSTİM’DE AÇILIYOR

Küme üyeleri proje için planlanan alanın mimari tasarımı konusunda görüş alış verişinde 
bulunmak üzere bir araya geldi. 3 farklı tasarım şirketi tarafından hazırlanan projelerin 
sunulduğu toplantıda üyeler, Ortak Showroom’un başarıyla hayata geçirilmesini istedi.

Projeye göre, showroom alanının 
1 yıllık kontratlarla kiralanacak, 
dönem sonunda isteyen firmaların 
tekrar stand kiralayabilecek. Ortak 
Showroom’un tasarımında her yıl 
değişiklik yapılacak. Her yönüyle 
işlevsel bir ortamın düşünüldüğü 
projede Biyomedikal Mühendisliği 
ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
öğrencileri tıbbi cihazları birebir 
inceleyebilme imkanı da bulacak. 
Projeyle birlikte 1 yıl içerisinde 
120’nin üzerinde heyetin ziyareti 
hedefleniyor. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Mer-

kez Birliği (TESKOMB) tarafından dü-
zenlenen toplantıya katılan Gümrük Baka-
nı Nurettin Canikli, esnaf ve sanatkarların, 
kredi ve finansmana ulaşabilmeleri için 
özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye’de 900’ün üzerinde esnaf kefa-
let kooperatifi olduğunu belirten Canikli, 
finansman açısından bu kooperatiflerin 
ciddi kaynak oluşturduğuna dikkat çekti. 

Torba Yasa ile kamu alacaklarının ya-
pılandırıldığını hatırlatan Bakan Canikli 
benzer bir durumun kefalet kooperatifle-
rinde de görüldüğüne işaret etti.

Canikli, esnafa faiz affına ilişkin detay-
ları şu sözlerle açıkladı: “Torba yasa ile 
kamu alacaklarında yapılandırma günde-
me gelince, benzer bir modelin bu borç-
lar için de uygulanıp uygulanamayacağı 
konusunda TESKOMB yetkilileriyle gö-
rüşmelerimiz oldu. Sonuçta, 91 bin esnafı 
ilgilendiren 860 milyon liralık bu borcun 
faizine tekabul eden 400 milyon liralık 
kısmının tamamen silinmesi ve geri ka-
lan kısmının ödenmesi kararlaştırıldı. Şu 
andan itibaren, 31 Nisan 2014 tarihi itiba-
riyle esnafın kefalet kooperatiflerine öden-
memiş 460 milyon liralık ana para bor-
cunu, müracaat tarihi olan 31 Ekim 2014 
tarihine kadar ödenmesi durumunda faizin 
tamamı silinecek. Tüm esnaf ve sanatkar 
kardeşlerimize hayırlı olsun. Esnaf ve sa-
natkarlarımız açısından bugünden itibaren 
yeni bir sayfa açılmış olacak." 

Canikli: “Ana para borcu ödenirse 
faizin tamamı silinecek”

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Ortaklarının Borçlarının 
Yapılandırılması toplantısına katılan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli, kefalet kooperatiflerine 
ödenmemiş 460 milyon liralık ana 
para borcunun, müracaat tarihi olan 
31 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmesi 
durumunda faizin tamamının 
silineceğini söyledi.  

FİRMA ZiYARETÇİNİN
AYAĞINA GELECEK
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İSTEDİKLERİ ÜRETİM İÇİN
FİRMA ÖNEREBİLİRİZ

Yetkililer, “ARUS çok şikayetçi oluyor 
ama bizim kapımızı çalan yok. Özel ola-
rak davet bile ettik, gelmediler” diyerek, 
iletişim sorunlarına dikkat çekti. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kü-
melenmesi (ARUS), bilindiği gibi hedefle-
ri doğrultusunda, tasarımından nihai ürüne 
kadar yerli üretim için çaba göstermekte, 
milli marka çıkarma ve bu markaları yurt 
dışı pazarlarda rekabet edebilir hale getir-
me yolunda büyük gayretler sarf etmekte-
dir. 

ARUS’un yerli üretim ve milli politi-
kaları neticesinde, küme üyesi sanayici-
lerimizin büyük gayretleri ile kendi mar-
kalarımız çıkmaya başladı. Dolayısıyla 
ARUS üyeleri yerli ve milli üretime zaten 
hazır durumda. Üyelerimizden Özbir; Eu-
rotem için sadece kablo kanalı ve akü san-
dığı üretiyor. Yine üyelerimizden Medel, 
yardımcı güç sistemleri invertör, tuvalet 
üretti. Diğer üyelemiz iç giydirme ve cam 
vb. yapıyor ama bunların toplamı %10’u 
geçmiyor. 

Bozankaya, Durmazlar, RailTur, Medel, 
Aselsan, Havelsan, Safkar, Yazkar, Asaş 
Alüminyum, Va-Ko, TÜLOMSAŞ, TÜ-
VASAŞ, TÜDEMSAŞ, Özbir Vagon, Hi-
sarlar, Sazcılar, Avitaş, Elektra gibi birçok 
firmamız ile %65’in üzerinde yerli üretim 
yapılabilirdi. Hangi parçaların üretimini 
istiyorlarsa bizden talep etsinler hemen fir-
malarımızı yönlendirelim. 

Ülkemizde 1000 adet aracın ihalesini al-
dılar. Onların bizim kapımızı çalıp “Yerli 
üretim için firma ihtiyacımız var.” demesi 
gerekmiyor muydu? Buna rağmen ARUS 
Yönetimi olarak karşılıklı işbirliğini sağla-
mak için Eurotem’i ziyaret etmek istiyo-
ruz.

Aynı öneriyi Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin 324 metro aracı ihalesini 
kazanan Çinli CSR firmasına da götürdük 
ama ilgilenmediler. 2 yıl iletişim kurama-
dık. Şimdi yeni yeni firma ziyaretlerine 
başladılar. Halbuki ARUS üyeleri tasa-
rımından nihai ürüne kadar raylı ulaşım 
araçlarını üretme gücüne sahip firmalardır.

Üyelerimizin imzasını taşıyan başarılı 
örneklerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

• İpekböceği Tramvayı ve Hafif 
Raylı LRT Green City: Bursa’da 
Durmazlar firması ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Recep Altepe’nin büyük destekleri 
ile üretildi ve şimdi Bursa meydan-
larında hizmet veriyor. Durmazlar 
firmamız ayrıca yeni tasarımı olan 
LRT Hafif Raylı Araç Green City’ 
markasını da üretti.

• RTE ve İstanbul Tramvayı: Büyük-

şehir Belediye Başkanı Sayın Kadir 
Topbaş ve İstanbul Ulaşım Ge-
nel Müdürü Sayın Ömer Yıldız’ın 
büyük destekleri ile üretildi ve 
İstanbul’da hizmet vermeye başla-
dı.

• Bozankaya TCV Trambüsü: Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Ahmet Çakır’ın büyük destekleri 
ile Malatya için üretilen 10 adet 
TCV Trambüs önümüzdeki ay hiz-
met vermeye başlayacak.

• Diğer örnekler: Bozankaya Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 
30 adet tramvay ihalesini kazandı 
ve Milli Tramvay Projesi’ne baş-
ladı. Durmazlar firması İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 38 araçlık 
tramvay ihalesini almak için büyük 
gayret sarfetti.

Belediyelerimiz artık ihalelerde yerli 
katkı şartını koymaya ve sanayicilerimi-
ze destek olmaya başladılar. Devletimiz 
Kamu İhale Kanunu’nda yerli katkıya 
önem veriyor. Devlet politikası oluşunca 
yerli üretim katkı şartı ciddiye bindi. En az 
%51 yerli katkı şartı kanunlaşınca hiçbir 
kaçış noktaları kalmayacak.

Bugün Siemens, Bombardier ve Alstom 
firmaları, Hızlı Tren ihalesini kazanabil-
mek ve %51 yerli katkı şartını sağlamak 
için Türkiye’de fabrika kuracak, yan 
sanayiyi oluşturacak yer arıyorlar. Biz 
Eurotem’e 2006 yılında yer verdik. Ara-
dan 8 yıl geçti ilk yıl %35-42 yerli katkı 
taahhütleri vardı ama maalesef daha bu yıl 
yerli firma aramaya başladılar.

8 YILDA 1000 RAYLI ULAŞIM ARACI SATILDI
Eurotem, yeterlilikten dolayı birçok işe 
teklif veremediğini ve firmalarının yeni 
olduğunu söylüyor.

Eurotem, Türkiye’de 2006 yılında ku-
ruldu. Kuruluş amacında yılda en az 50 
araç üretimiyle faaliyete başlayacağı ve 
200 dolayında kişiye istihdam sağlayacağı 
belirtildi. Fabrikada ilk yıl %35-42 yerli 
payı ile üretim yapılacağı ve yerlilik oranı-
nın her yıl artarak yükseleceği, TCDD’nin 

bağlı ortaklıkları ve yerel sanayinin kapa-
site kullanım oranlarını artırması, oluşacak 
rekabet ortamı ve üretim kapasitesi dikka-
te alındığında 10 yıl içerisinde yaklaşık 1 
milyar dolarlık bir kaynağın da iç piyasada 
kalmasını sağlayacağı taahhüt edildi.

8 yıllık bir fabrikanın “Biz yeniyiz, iş 
bitirme belgemiz yok” diyerek verdiği 
taahhütleri unutması çok ilginçtir. Kaldı 
ki Hyundai Eurotem 8 yıl içinde ihalelere 
girerek yaklaşık 1000 raylı ulaşım aracının 
satışını gerçekleştirerek yaklaşık 2 milyar 
USD gelir sağladı.

Alstom firması Güney Afrika’da 7 yıl 
içinde %65 olan yerlik oranı şartını %69 
yerlilik yaparak daha da artırdı. Onlar ta-
ahhütlerine uydu, hatta daha fazlasını ger-
çekleştirdi. Eurotem firması 8 yılda %10 
yerliliği bile gerçekleştiremedi ve sınıfta 
kaldı.

Bu bahaneden daha ziyade Eurotem, şu 
ana kadar hiçbir ihalenin şartnamesinde 
“Yerli oranı şu kadar olacak” diye bir şart 
yazılmadığından rahat hareket etmiş, işle-
rine gelmiş ve Güney Kore’den araçları 
ve parçalarını getirmiştir. Bunda haklılar, 
bizim şimdiye kadar yerli üretimde bir 
devlet politikamız olmadığından ihaleye 
giren herkes bundan faydalandı. Ama 
bu, taahhütlerini yerine getirmeyecek-
leri anlamını taşımaz.

Eurotem’in, taahhütlerini yeri-
ne getirmesi için yerli firmalara 
iş vermesi ve onları çalıştırması 
gerekirdi. Şimdi yerli üretimde 
bir devlet politikamız oluştu. 
Yerli malı tebliği çıktı. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Sanayi İşbirliği Prog-
ramı (Yerli Üretim Deste-
ği) çıkardı. Çok yakında 
kanunlaşarak hizmete 
girecek. İşte o zaman 
kimse şartnamelerde 
“Yerlilik oranı yok-
tu” bahanesinin altı-
na sığınamayacak.

Bakın son günlerde Alstom, Siemens 
ve Bombardier gibi büyük firmalar 
Türkiye’de en az %51 yerli katkı şartı için 
yerli ortak ve OSB’lerde yer aramaya baş-
ladı. Bundan sonra Türkiye’de hiçbir iha-
lede en az %51 yerli katkı şartı olmadan 
anlaşma yapılmayacak.

ARUS İŞBİRLİĞİ İÇİN HAZIR!
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü Dr. 
İlhami Pektaş, 12.09.2014 tarihli Dünya Gazetesi’nde ‘Demiryolunda yerli 
üretici tepkili, Eurotem “çağırdık gelmediniz” diyor’ başlıklı haberde 
Eurotem yetkililerinin savunduğu görüşlere açıklık getirdi. 

Pektaş, “Ülkemizde 1000 adet aracın ihalesini Eurotem aldı. Onların bizim 
kapımızı çalıp “ Taahhütleri gereği olarak Yerli üretim için firma ihtiyacımız 
var.” demesi gerekmiyor muydu? Ama şartnamelerde yerli üretim şartı 
ve iş bitirme belgemiz yoktu diyerek araçları G.Koreden getirmeyi tercih 
ettiler. Buna rağmen ARUS Yönetimi olarak karşılıklı işbirliğini sağlamak 
için Eurotem’i ziyaret etmek ve yerli katkıyı % 65’in üzerine yükseltmek  
istiyoruz.” dedi.

"ARUS üyeleri yerli ve milli üretime hazır 
durumda. Üyelerden Özbir; Eurotem 

için sadece kablo kanalı ve akü sandığı, 
Medel yardımcı güç sistemleri invertör, 

tuvalet üretiyor. Diğer üyeler cam vb. 
yapıyor ama bunların toplamı %10’u 

geçmiyor. "

"Belediyelerimiz artık ihalelerde yerli 
katkı şartını koymaya ve sanayicilerimize 

destek olmaya başladılar. Devletimiz 
Kamu İhale Kanunu’nda yerli katkıya 

önem veriyor. Devlet politikası oluşunca 
yerli üretim katkı şartı ciddiye bindi."
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TÜBİTAK’ın dünyada sadece sayılı 
ülkelerde bulunan lazer silahın ge-

liştirilmesi için başlattığı projenin diğer 
ortakları ASELSAN ve Bilkent Üniver-
sitesi. Savunma sanayinde büyük dev-
rim olacak lazer sistemi, TÜBİTAK’ın 
yüksek bütçeli çalışmaları arasında yer 
alırken, Milli Savunma Bakanlığı da 
projeyi yakından takip ediyor.

Türk mühendisler, ülkelerin savun-
masında geleceğin teknolojik silahı 
olarak tabir edilen “lazer silahlar” için 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Yüksek Güçlü Lazer Sistemi (YGLS) 
Projesi’nin bütçesi 120 milyon lira ola-
rak planlanıyor.

Tasarım aşamasına geçildi
Bu yılın başında hız kazanan çalışma-

larda birinci altı aylık dönem tamam-
landı. Yüksek güçlü lazer sistemlerinin 
yerli olarak geliştirilmesi için başlatılan 
projede, tasarım aşamasına geçildi. Pro-
je için tedarik faaliyetleri devam ediyor.

Dünyada sayılı ülkelerde var olan 
teknolojiyle 6 yıl içinde 2 ayrı lazer si-
lah geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin 
yönetici kuruluşu olan TÜBİTAK BİL-
GEM, proje sonunda kullanılabilecek 2 
yüksek güçlü lazer sisteminin, istenen 
teknik özelliklerde üretilmesinden so-
rumlu olacak. Lazer sistemi ile kara, 
deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan 
hedefler algılanacak, takip edilecek ve 
lazerle etkisiz hale getirilecek. Yüksek 
Güçlü Lazer Sistemi Projesi kapsamın-
da geliştirilecek silahlar; insansız hava 
araçları, seyir füzeleri ve havan mühim-
matlarına karşı kullanılabilecek.

ARUS tarafından organize edilen TSI 
sertifikası hakkında bilgilendirme 

eğitimi OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nde Dekra sertifikasyon uzma-
nı Anders Schirmer tarafından verildi. Uz-
man Schirmer eğitimde AB’deki mevcut 
uygulamalar ve mevzuat hakkında genel 
bilgiler verdi. 

Dekra uzmanı Anders Schirmer ileride 
pazara girecek sektör paydaşlarının ken-
dilerini nasıl hazırlayacaklarını anlattı. 
Schirmer eğitimde, TSI sertifikasyon ve 
denetim hizmetlerinin tanıtılması ve far-
kındalığın oluşturulmasının hedeflendiğini 
belirtti.

TSI sertifikasının gelişimi hakkında ka-

tılımcılara bilgiler veren Anders Schirmer, 
AB sınırları içinde 90’lı yılların başların-
da demiryolu taşımacılığının azalmaya 
başladığını taşımacılığın karayoluna kay-
dığını aktardı. Demiryolu taşımacılığı-
nın azalmasına karşı ortak bir uyumluluk 
programına gidildiğini belirten Schirmer, 
“AB’de standardizasyona ihtiyaç olduğu 
belirlendi. TSI ile AB sınırlarında alt yapı 
ve cer sistemleri standarda bağlandı.” dedi.  

Anders Schirmer tarafından verilen bil-
gilendirme eğitiminde şu konular üzerinde 
duruldu. Avrupa’da onaylanmış kuruluşla-
rın tarihçesi, AB mevzuatı ve Türkiye uy-
gulamaları, Karşılıklı İşletilebilirlik Tek-
nik Standarları – TSI, Sertifikasyon ve 
denetim hizmetleri, Yeni uygulamalar 
ve proje örnekleri; Avrupa ve Türkiye, 
TSI’lara uygun olarak Demiryolu hatları-
nın işletmeye kabulü, Yüksek hızlı trenler 
ile diğer demiryolu araçlarının TSI’a uy-
gun olarak işletmeye kabulü; Metro araç-
larının işletmeye kabulü ve Avrupa’da test 
merkezleri. 

Avrupa’da onaylanmış sertifikasyon 
kuruluşları hakkında bilgi veren uzman 
Schirmer Avrupa’da 35 onaylanmış kuru-
luş olduğunu belirtti.  

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), üyelerine demiryolu sektöründe 
Avrupa pazarında aranan Teknik Özelliklerin Karşılıklı İşletilebilirliği (TSI) sertifikası hakkında 

bilgilendirme eğitimi düzenledi. Dekra sertifikasyon şirketi uzmanı Andreas Schirmer tarafından 
yapılan eğitimin ardından firmalara eğitime katılım sertifikası verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Türk savunma 
sanayisinde devrim niteliğinde bir projeye 
öncülük ediyor. Yüksek Güçlü Lazer Sistemi 
Projesi ile 6 yıl içinde 2 ayrı lazer silahı 
geliştirilmesi hedefleniyor.

DEMİRYOLUNDA AVRUPA PAZARININ ANAHTARI: TSI

Avrupa demiryolu pazarında anahtar rol oy-
nayan TSI sertifikası hakkındaki bilgilendirme 
eğitimine ARUS üyesi 70 firma katıldı. 

TÜBİTAK SAVUNMADA
GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Kara, deniz ve havaya Türk lazeri
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Bakan Mehmet Şimşek, Vergi De-
netim Kurulu Başkanlığı toplantı 

salonunda, kamuoyunda "torba yasa" 
olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun'un Maliye Bakanlığını ilgilendi-
ren maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

Kanunun, sadece kesinleşmiş alacak-
ları kapsadığını vurgulayan Bakan Meh-
met Şimşek, şu aşamada davalık olan, 
incelemesi devam eden hususlarda bir 

kolaylık getirilmediğine dikkat çekti. 
Kasa fazlası ve ortaklardan alacakla-
ra ilişkin kayıtların düzeltilmesinin de 
kanun kapsamında olduğunu belirten 
Şimşek, af niteliğinde olan hususlardan 
birinin de bu olduğunu ifade etti. Yapı-
landırılan alacakların taksitle ödenmesi 
imkanı getirildiğine işaret eden Şimşek, 
"Toplamda 18 taksit 36 aylık bir vade 
söz konusu. Diğer idarelere göre bu tak-
sit sayısı ve ödeme süresi değişebiliyor." 
diye konuştu.

Yeniden yapılandırma olanağı
Kapsama girecek alacaklar hakkında 

da bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti: 
"Vergi ve vergi cezaları kapsama giriyor 
ama ne vergiden ne de cezasından vaz-

geçiyoruz. Trafik, seçim, nüfus, askerlik, 
köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişler, 
RTÜK'ün kestiği bazı idari para cezaları. 
Yurt-Kur'a olan öğrenim ve katkı kredisi 
borçları, Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu borçları, çiftçilerin doğrudan gelir 
desteğine ilişkin borçları ve ecrimisiller 
gibi birtakım alacaklar bu kanun kapsa-
mında yeninden yapılandırılıyor.”

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, belediye ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu alacakları açısından genel ola-
rak 30 Nisan 2014 tarihini esas aldıkla-
rını vurgulayan Şimşek, vergi dairelerini 
borçlu olanların en son başvuru tarihinin 
1 Aralık 2014, Genel Sağlık Sigortası 
primlerinden borçlu olanlara 7 aylık bir 
süre tanındığını ve son başvuru tarihinin 
Nisan 2015 olduğunu, diğer primlerden 
borçlu olanlar için de 3 aylık bir süre ta-
nındığını söyledi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 21. 
gündem toplantısında konuşan Efkan 

Ala, üretimin ve zenginleşmenin iklimini 
oluşturan ilk etkenin demokrasi olduğunu 
söyledi. Gelişmiş demokrasilerde ekono-
minin de ileri düzeyde olduğuna dikkat 
çeken Ala, Türkiye'nin etrafında doğal 
kaynaklar bakımından zengin ülkeler bu-
lunduğunu, ancak siyasi istikrar sağlana-
mayınca zenginlik üretmenin mümkün 
olmadığını bildirdi. Siyasi istikrarın eko-
nomik gelişmenin önünü açtığını belirten 
Bakan Ala, “Türkiye bunun en güzel ör-
neği. 2002'den sonra bir şey daha keşfet-
tik, siyasi istikrar. Ama onun da artık sür-
dürülebilir olması lazım. Biz bunu halkın 
gücüyle ve yöneticilerin dirayetiyle sağla-
dık.” dedi.  

“En kıymetli varlığımız”
Ala, şöyle devam etti: "Eğer siyasi istik-

rar bulunmazsa, çok büyük yeraltı zengin-
liğine sahip olsanız dahi kişisel refah ge-
tirmez. Irak ve Japonya'nın durumu buna 
en güzel örnek. Demek ki bizim demok-
rasi ve siyasi istikrardan, siyasi istikrarla 
sağlanmış bir demokrasiden daha kıymetli 
bir varlığımız yok. 2002'den beri istikrar 
olunca sistemin önümüze koyduğu tüm 
zorlukları aşıp yolumuza devam ediyoruz.

Ama bu kadar ağır bedeller ödemek 
zorunda mıyız? Yüzde 50 oy alıyorsunuz 
ama kapatma davası açılabiliyor. O zaman 
enerjinizi buna harcıyorsunuz. Biz sizler-
le, sanayiciyle, yatırımcıyla toplantı yapıp, 
'kardeşim eksik nerede? Biz nerede hızı-
nıza yetişemiyoruz. Nerede sizin önünüzü 
açmalıyız...' Enerjimizi, mesaimizi buraya 
harcayacağımıza gidip oraya harcıyoruz. 
Bu hak mıdır? Türkiye bunu hak etmiyor."

Statükonun kurguladığı yapıların, 
Türkiye'nin gidişatına uygun olmadığı-
nı, ülkenin sorunlarına eş zamanlı çözüm 
üretme yetisinden yoksun bulunduğunu 
belirten Efkan Ala, "Bizim ihtiyacımız ile-
ri düzeyde demokrasi. Bir düzen var ama 
bu demokratik prosesler içinde üretilmiş, 
oluşturulmuş bir hukuk düzeni değil. Bazı 
düşünürler buna demokrasisiz hukuk der. 
Bu üretmez, sınırlar. Bu geliştirmez, en-
geller. O yüzden bizim bunu gözden geçir-
mek yenisini kurmak zorundayız ki ileriye 
doğru gidelim. Bir hukuk güvenliği olsun" 
diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, sanayiye nitelikli personel 

yetiştiren Organize Sanayi Bölgelerinde-
ki (OSB) meslek liselerinin sayısının 34'e 
çıktığını belirterek, önümüzdeki yıl bu sa-
yıya 2 okul daha ekleneceğini bildirdi.

Bakan Işık, sanayici-
lerin birçok platformda 
nitelikli personel bulama-
dıklarından yakındıklarını 
hatırlattı. Hükümet ola-
rak, bu sorunun çözümü 
için gereken adımları her 
noktada atmaya gayret 
ettiklerini anlatan Işık, 

OSB'lerde yer alan meslek liselerinin de 
bunun önemli bir örneği olduğunu vurgu-
ladı.

OSB’lerdeki meslek liselerinin sana-
yicinin bu sorununa önemli bir çözüm 
olacağına dikkati çeken Işık, “Sanayiye 

nitelikli personel yetiştiren 
OSB meslek liselerinin sa-
yısı 34'e çıktı. Önümüzde-
ki yıl bunlara 2 okul daha 
ekleyeceğiz. Daha ileriki 
yıllarda bu liseleri tüm 
OSB'lerimize yaygınlaştır-
mak istiyoruz.” dedi. 

Yeni meslek liselerinin 

yaygınlaştırılması çalışmalarını hızla de-
vam ettiklerini aktaran Işık, "Buralarda 
eğitim ve öğretim gören yaklaşık 7 bin 
öğrencimiz var. Bu sayıyı artırmayı istiyo-
ruz. Bunun için liselerin sayılarını artıraca-
ğız.” değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ’lere uluslararası kaynak
Diğer yandan Bakan Fikri Işık, finans-

mana erişim noktasında zorluk yaşayan 
KOBİ'lere Avrupa Birliği'nden yeni bir 
finansman fırsatı doğduğunu bildirdi. Işık, 
ulusal koordinatörlüğü KOSGEB tarafın-
dan yürütülen İşletmelerin ve KOBİ'lerin 
Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) 
kapsamında yayınlanan Büyüme Endeksli 
Özkaynak Finansman Desteği proje teklif 
çağrısı ile KOBİ'lerin büyümelerine yöne-
lik bir finansman kaynağına daha erişim 

imkanı sağlandığını ifade etti.
Finansman kaynaklarının küresel öl-

çekte her geçen gün daha fazla değerlen-
diğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti: 
"KOSGEB'in ulusal koordinasyonunu 
yürüttüğü COSME programı ile KOBİ'le-
rimizi daha rekabet edebilir hale getirme-
ye çalışıyoruz. Rekabet için büyümek ve 
kaliteli üretim ve hizmet standartlarını ya-
kalamak şart. Bunun için kaynak ihtiyacı 
hisseden KOBİ'lere hem ulusal hem de 
uluslararası kaynaklara erişim noktasında 
yardımcı oluyoruz."

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye KOSGEB'in 
www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.

aspx adresinden ulaşılabiliyor.
 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, üretim için 
demokrasinin gerekliliğine işaret ederek 
siyasi istikrarın ekonomik gelişmenin 
önünü açtığını belirtti.

“Siyasi istikrar ekonominin önünü açıyor”

OSB’LERDE 34 MESLEK LİSESİ VAR

Maliye Bakanı Şimşek, vatandaşları torba 
yasa ile getirilen kolaylıklardan yararlanmaya 
davet ederek, "Bundan sonra bu anlamda bir 

af olmayacak." dedi.

“Bundan sonra bir af olmayacak”

Dış ticaret istatistikleri ve iş 
kayıtları sistemi kullanılarak 

elde edilen verilere göre, 2013 
yılında 59.593 girişim ihracat, 
65.591 girişim ithalat yaptı. İhra-
catın yüzde 59,2’si, ithalatın ise 
yüzde 39,9’u 1-249 çalışanı bulu-
nan KOBİ’ler tarafından gerçek-
leştirildi.

Yüzde 57’si sanayiden
Girişimin ana faaliyetine göre 

ihracatın yüzde 57’si, ithalatın 
ise yüzde 51,6’sı sanayi sektö-
ründe faaliyet gösteren girişimler 
tarafından yapıldı. Ana faaliyeti 
sanayi olan girişimler 2013 yılı ih-
racatlarının yüzde 46,5’ini AB ül-
kelerine, yüzde 18,4’ünü Yakın ve 
Orta Doğu ülkelerine gerçekleştir-
di. AB ülkelerine yapılan ihracatın 
yüzde 63,7’si sanayi, yüzde 34,3’ü 
ise ticaret sektöründeki girişimler 
tarafından yapıldı.

İhracatın yüzde 43,3’ünü ilk 100 
girişim, ithalatın yüzde 50,5’ini ise 
ilk 50 girişim yaptı. En çok ihracat 
yapan ilk 5 girişim toplam ihraca-
tın yüzde 15,9’unu, en çok ithalat 
yapan ilk 5 girişim ise ithalatın 
yüzde 25,7’sini gerçekleştirdi. En 
fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin 
sanayi sektöründeki payı yüzde 
17,9, ticaret sektöründeki payı ise 
yüzde 13,1 oldu. En fazla ithalat 
yapan ilk 5 girişimin sanayi sek-
töründeki payı yüzde 22,4 iken, bu 
pay ticaret sektöründe yüzde 14,1 
oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2013 yılı girişim özelliklerine göre 
dış ticaret istatistikleri, ihracatın 

yüzde 59,2’si ve ithalatın yüzde 
39,9’unun KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirildiğini gösterdi. 
ihracatın yüzde 46,5’i de AB 

ülkelerine yapıldı.

İhracatta rota AB 
lokomotif KOBİ’ler

Efkan Ala

Mehmet Şimşek
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İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret 
Yazıcı, 2014 yılında İŞKUR’un 

gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili is-
tatistiksel bilgiler verdi. Ocak-Ağus-
tos döneminde mesleki eğitim kurs-
larından 66 bin 519, işbaşı eğitim 
programlarından 38 bin 499 ve giri-
şimcilik eğitimlerinden 15 bin 930 ki-
şinin faydalandığını açıklayan Yazıcı, 
“Mesleksizlik sorununa çözüm için 
düzenlenen 2 bin 986 mesleki eğitim 
kursuna 37 bin 292 kadın 29 bin 272 
erkek kursiyer katılmıştır. 2014 yılının 
ilk 8 aylık döneminde mesleki eğitim 
kursu sonrası istihdam edilen kişi sa-
yısı ise 17 bin 771’dir. Halen 34 bin 
762 kursiyerimiz eğitim almaya de-
vam etmektedir.” dedi.

Yazıcı, “İşsizlerimizin ve öğrencile-
rimizin iş deneyimi kazanmaları için 
düzenlenen 15 bin 397 işbaşı eğitim 
programına katılanların 18 bin 633’ü 
kadın, 19 bin 862si erkektir. 22 

bin 400 kişi bu programdan yararlan-
maya devam etmektedir. Ayrıyeten 
kendi işini kurmak isteyen girişimci 
adaylarına iş fikrini geliştirme ve iş-
letme kurma ve yürütme konularında 
eğitimlerin verildiği 602 girişimcilik 
eğitim programına 7 bin 503 kadın ve 
8 bin 427 erkek kursiyer katılmıştır. 
Halen 7 bin 880 kişi ise eğitim almaya 
devam etmektedir.” dedi.

Dr. Nusret Yazıcı son olarak söz ko-
nusu kurs ve programlara katılanlara 
İŞKUR’un günlük 20-25 TL cep harç-
lığı ödediğini ve sigorta prim giderle-
rini karşılandığını belirterek, işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek-
lerde nitelikli işgücünün 
temin edilmesi için 
düzenlenen bu kurs 
ve programlara katıl-
mak isteyen kişilere 
İŞKUR’un kapıla-
rının açık oldu-
ğunu söyle-
di.

Başarılarla dolu
42 hizmet yılı

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel 27 Ma-
yıs 2010 tarihinden itibaren yürüttüğü 

Ankara Valiliği görevinden 15 Eylül 2014 
tarihi itibarıyla emekli oldu. Yüksel’in 
emekliliğinin ardından Ankara Valiliği’ne 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar 
atandı.

OSTİM Yönetim Kurulu, Alaaddin 
Yüksel’e veda ziyareti gerçekleştirerek, 
görevde olduğu süre boyunca başarılı hiz-
metler ve sanayiye verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür etti.

Yüksel, emekliliği dolayısıyla yayınla-
dığı veda mesajında, “Devletime sadakatle 
sürdürdüğüm 42 yıla yaklaşan hizmet sü-
rem içerisinde her yönetim kademesinde 
aldığım görevler yüksek bir sorumluluk ve 
eksilmeyen heyecanlarla adeta bir bayrak 
yarışı biçiminde tezahür etmiştir.” dedi.

Alaaddin Yüksel ayrıca, “Ankara’nın 
dünya şehri hedeflerine yönelik yürütülen 
hizmet ve faaliyetlerin vatandaşlarımızın 
beklentilerini de içine alacak bir bütünlük 
içerisinde bundan sonra daha da ileri bir 
seviyeye ulaştırılması en büyük temen-
nimdir.” ifadelerini kullandı.

“Kapımız herkese
  açık olacaktır”

16 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan kararname ile Ankara 

Valiliği’ne atanan Mehmet Kılıçlar göre-
vine başladı. Kılıçlar, göreve başlaması 
nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ankaralı-
lara hizmet için bir fırsat olarak gördüğüm 
bu görevi devralmaktan şeref duyduğumu 
ifade etmek isterim. Bundan sonra devral-
dığımız bayrağı daha ileriye götürmeye 
gayret edeceğiz.” dedi.

Vatandaşların huzuru, güvenliği, mutlu-
luğu ve refahı için ne gerekiyorsa devletin 
verdiği imkanlar ve sorumluluklar çerçe-
vesinde hep birlikte bunu sağlamaya çalı-
şacaklarının altı çizen Vali Kılıçlar şunları 
kaydetti: “Bu hizmetleri yürütürken baş-
kentimizdeki bütün kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak birlik ve beraberlik, kar-
şılıklı güven ve dayanışma anlayışı içeri-
sinde başkentimize hizmetimizi sürdüre-
ceğiz. İnsan hakları ve demokrasiye bağlı, 
şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla ve va-
tandaşlarına ulaşan, elini uzatan onların 
arasında olan bir devlet anlayışı içerisinde 
çalışmak en büyük şiarımız olacaktır. Ka-
pımız devlet kapısıdır ve her zaman her-
kese açık olacaktır. Almış olduğumuz baş-
kent valiliği mührünü inşallah Ankara’ya 
hizmet sevdasıyla çok yoğun bir şekilde 
kullanacağız.”

ANKARA VALİLİĞİ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre İŞKUR’un 
aktif işgücü hizmetlerinden 121 bin kişi faydalandı. Kurum’un mesleki eğitim 
kurslarına 66 bin 519, işbaşı eğitim programlarına 38 bin 499 ve girişimcilik 
eğitimlerine 15 bin 930 kişi katıldı.

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDEN
121 BİN KİŞİ FAYDALANDI

D
r.

 N
u

sr
et

 Y
az

ıc
ı

Ekim Ayı Fuarları
MAKTEK AVRASYA 2014: MAKTEK 
Fuarı, 14-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstan-
bul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler Takım 
Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kay-
nak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite 
Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları, Metal 
İşleme, Yağ ve Sıvılar, İş Güvenliği, Yazı-
lım ve Otomasyon konularında geniş ürün 
yelpazesini görme fırsatı bulacak. 

7. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Sergisi: İstanbul Askeri Müze Kültür 
Sitesi'nde gerçekleşecek kongre ve sergide 
Hidrolik ve Pnömatik Makinelerin Yeni-
likleri, Farkları, İşlevliği, Hidrolik ve Pnö-
matik Elemanları, Sızdırmazlık Elemanları, 
Valfler yer alacak. Kongre ve sergi 22-25 
Ekim 2014 tarihlerinde misafirlerini ağırla-
yacak.

İstanbul Tasarım Haftası: 30 Ekim-2 Ka-
sım 2014 tarihleri arasında İstanbul Maçka 
Küçük Çiftlik Park’ta düzenlenecek etkin-
likte yerli yabancı firma ve şahısların tasa-
rım ürünleri sergilenecek. Tasarım haftası 
kapsamında Endüstriyel Tasarım Ürünleri 
Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo, Se-
ramik, Moda ve Mimari Tasarımı, Çevre 
Tasarım Ürünleri ve Tasarım Yayınları yer 
alacak.

Kaynak: www.tobb.org.tr

27. Ahilik Haftası kapsamında Ankara 
Vali Yardımcısı Mustafa Hotman’ın 

katılımıyla Çırak Eğitim ve Öğretim 
Vakfı tarafından bir program düzenlendi. 
OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat 
Zeydan, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri Derneği 
Başkanı Özcan Ülgener, OSTİM Mesleki 
Eğitim Merkezi yöneticileri ve öğrencileri 

ile sanayicilerin katıldığı etkinlikte, Ahilik 
teşkilatının Anadolu’da sosyal ve ekono-
mik yaşama olan etkileri ve Türk-İslam 
medeniyetinin şekillenmesinde üstlendiği 
roller anlatıldı. 

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı 
İbrahim Karakoç, Ahilik Haftası’nın esnaf 
ve sanatkar bayramı olduğunu söyledi. 
Mesleki eğitimin Ahilik 
ilkelerinin ışığında sürdü-
rülmesi gerektiğine işaret 
eden Karakoç, Ahiliğin 
13. yüzyıldan başlayarak 
bütün esnaf ve sanatkar-
lara örnek bir sistem ol-
duğunu hatırlattı. 

Karakoç, “Ahilik, dü-
rüstlük, ahlak, terbiye ve 
helal kazançtır. Ahilikte 
en önemli unsurlardan 

biri dürüstlük. Dürüst olmazsak hiçbir şe-
yin faydasını görmeyiz.” dedi.

Programda ayrıca OSTİM Mesleki Eği-
tim Merkezi öğrencilerinden oluşan Sey-
men ekibi davetlilere folklor gösterisi 
sundu. Merkezin başarılı öğrencileri Vali 
Yardımcısı Mustafa Hotman tarafından 
ödüllendirildi.

ESNAF VE SANATKAR BAYRAMINI KUTLADI

Dürüstlük, ahlak, terbiye ve helal kazanç

İbrahim Karakoç
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, 81 ilin oda ve borsa başkanlarının 

da katıldığı çalıştayda, yerel değerlerin 
ve şehirlerin önemine dikkati çekerek, 
"Ankara'dan karar alalım, Anadolu'dan 
ses gelsin, dönemi bitti. Her ilimizin ihti-
yaçları farklı. Yerel hedefler koymalı ve 
bu hedefler etrafında kenetlenmeliyiz." 
dedi. Hisarcıklıoğlu, kalkınma ajansları 
ile oda ve borsaların birlikte çalışması-
nın, yerelde özel sektör odaklı kalkınma-
yı hayata geçirmek ve küresel rekabette 
öne çıkmak adına önemli olduğunu vur-
guladı.

Yeni politika belirlendi
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, son 

12 yılda yapılan reformlarla Türkiye'nin 

belli bir eşiğe geldiğini hatırlattı. Onuncu 
Kalkınma Planı çalışmalarında ilk defa 
yerel düzeyden bilgi alındığını aktaran 
Yılmaz, yeni bölgesel politika anlayışı 
belirlediklerini bunun, rekabet ve hakka-

niyet kavramları etrafında şekillendiğini 
dile getirdi.

Bakan Yılmaz, "Bu iki kavram yeni 
bölgesel politikamızın özünü oluşturu-
yor. Biz diyoruz ki bütün bölgelerimizin 
rekabet gücünü artıralım. İstanbul'un da 
Şırnak'ın da rekabet gücünü artıralım. 
Topyekün Türkiye'yi rekabetçi hale ge-
tireceksek bunu yapmak zorundayız. Bir 
taraftan rekabet gücünü artıralım, bir 
taraftan da hakkaniyeti artıralım." diye 
konuştu.

“Herkes sahiplenmeli”
Kalkınma ajanslarına merkezi bütçe-

den 1,3 milyar lira, yerel düzeyden, be-
lediyelerden 694 milyon lira, ticaret ve 
sanayi odalarından ise 24 milyon lira 
kaynak aktarıldığını anlatan Yılmaz, ti-
caret ve sanayi odalarının mali katkısının 
toplam içindeki payının yüzde 1,2 ol-

duğunu söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Aslında mali boyut açısından 
çok büyük destek değil. Biz bunu özel-
likle koyduk. Sadece fikir ve faaliyet an-
lamında değil, mali anlamda da katılım 
olsun, bu çorbada sizin de tuzunuz olsun 
ki sahiplenme artsın. Buraya kendi ku-
rumunuz olarak bakın. Özellikle oda ve 
borsalardan beklentimiz mali değil. Esas 
beklentimiz sahiplenme, özel sektör bek-
lentilerinizi, taleplerinizi bu sisteme yan-
sıtmanız ve ajansların doğru yöne gitme-
sinde sizin rehberlik etmeniz."

 Kalkınma ajanslarını, bölgesine göre 
farklılaştırmak istediklerini dile getiren 
Yılmaz, "Amacımız bir taraftan belli 
standartlar olsun ama bir taraftan da belli 
farklılaşmalar olsun. Ajanslar birbirinin 
kopyası olmasın." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Kalkınma Ajansları 
Çalıştayı’nda konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni politikanın rekabet ve 
hakkaniyet kavramları etrafında şekillendiğini söyledi. Yılmaz, "Bu iki kavram yeni 

bölgesel politikamızın özünü oluşturuyor.” dedi. 

Yeni bölgesel politika anlayışı:
Rekabet ve hakkaniyet 

Cevdet Yılmaz

İşadamlarından reklamcılara, tasarım-
cılardan sanatçılara ve akademisyen-
lere kadar yaklaşık 150 kişilik ekibin 

ortak görüş alışverişleri ile şekillenen 
yeni slogan ve logo; Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın  yanı sıra Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ömer Çelik’in katıldığı 
lansman ile tanıtıldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
logoyla ilgili olarak şu bilgileri ver-
di: “Bu bir marka değildir. Marka olan 
Türkiye’nin kendisidir. TURKEY  Dis-
cover the Potential bir tekliftir. TUR-
KEY Discover the Potential’la tüm 
dünyaya bir teklif yapıyoruz. Gel, bu 
potansiyeli keşfet. Keşfet ve kendine 
değer kat. Keşfet ve kendini tamamla. 
Keşfet ki kendini keşfetmiş ol. Keşfet ve 
zenginleş. Keşfet ki hepimiz kazanalım 
Keşfet ki insan medeniyeti zenginleşsin. 
Keşfet ki hep birlikte mutlu olalım.”

“Güç katacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, “İnşallah bugünden itibaren 
Türkiye’de üretilen ürünlerin artık 
üzerinde ‘Made in Turkey’ damgası 
yerine artık bu logo olacak. Dünyanın 
neresinde olursa olsun bu logoyu gö-
renler o ürünün Türkiye’de üretildiğini, 
Türkiye’den ihraç edildiğini anlayacak-
lar. Dünyaca tanınan markalarımız bu 
logoyu kullanacak. Türkiye gücüne güç, 
itibarına itibar ve güvenine güven kata-
cak.” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti: “Yeni logo 
ve sloganın yeni Türkiye'nin, güçlü 
Türkiye'nin, artık küresel iddiaları ve 

hedefleri olan Türkiye'nin özgüven sim-
gesi olarak gördüğünü söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu tasarım ve 
'Gücü Keşfet' sloganı, yeni Türkiye'nin 
özgüveninin simgesidir, özgüvenin 
sloganıdır. Biz sadece bu logoyu mar-
kalarımızın üzerine basmakla yetinme-
yeceğiz. Bu özgüven logosunu basabi-
leceğimiz artık çok daha fazla marka 
üretmenin mücadelesini de kararlılıkla 
yürüteceğiz. Mevcut markalarımız artık 
bize yetmiyor. Dünya mağazalarında, 
piyasalarında, pazarlarında kendisine 
yer bulan markalarımızla gurur duyu-
yoruz ama bunları artık sayıca yetersiz 
görüyoruz. Türkiye ekonomisi gelmiş 

artık marka meselesine, marka ihtiya-
cına dayanmıştır. Bizim istikrarlı şe-
kilde büyürken ihracatımızı son derece 
hızlı şekilde artırırken artık enerjimizin 
önemli bir kısmını bu marka konusuna 
ayırmamız gerekiyor. Arkadaşlar yeni 
markalar üretecek güce yani potansiyele 
ziyadesiyle bu heyet sahiptir. Eğer fikir 
derseniz, Allah'a hamdolsun olsun par-
lak fikirlere, yenilikçi fikirlere sahip bir 
neslimiz var. Eğer girişim diyorsak, giri-
şim ruhu diyorsak, dünyanın her yerine 
ulaşabilen ve her yerinde iş kovalayan 
dinamik, enerjik girişimcilerimiz var. 
Teşvik konusunda, destek konusunda 
eskisine oranla çok daha farklı, çok daha 
güçlü bir konumdayız.” 

“Slogan Türkçeye çevrilirken ‘gücünü 
keşfet’ olarak çevrilmeli.” diye konuşan 
Erdoğan, “Bugünden itibaren bu logo 
tüm dünyaya yayılacak ve tüm dünya bu 
logoyu tanıyacak. Türkiye’de üretilen 
tüm ürünlerin üzerinde bu logo buluna-
cak.” dedi. 

Türk sanayiini yurt dışında üst düzeyde 
temsil etmek ve ‘Türk Malı’ algısını 
yükseltmek amacıyla T.C. Ekonomi 
Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ile 
başlatılan 'Türkiye Markası' çalışmaları 
tamamlandı ve Türkiye’nin yeni logosu 
ve sloganı tanıtıldı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Mevcut 
markalarımız artık bize yetmiyor. 
Türkiye ekonomisi gelmiş artık 
marka meselesine, marka ihtiyacına 
dayanmıştır.” dedi.

“EKONOMİNİN YENİ MARKALARA İHTİYACI VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde Türkiye 
haritası ile “Türkiye Markası”nın tanıtımının 
yapıldığı dev tablonun Cumhurbaşkanlığı 
forslu Ankara kısmına imza attı.

“Turkey Discover the potential” sloganı ve yeni logo, 
Türkiye’nin yurtdışındaki yeni yüzünü temsil edecek. Logo, 
tarihte Türklerin kilim, mimari, el sanatları gibi alanlarda 
kullandığı 8 ayrı motiften esinlenerek geliştirildi. 8 motif; 
Yükselişi, Sinerjiyi, Dünyayı, Buluşmayı, Doğu ve Batıyı, 
İnovasyonu, Birlikteliği, Harmoniyi temsil ediyor.
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Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) ile 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ge-
lir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, TÜİK, TÜBİTAK, KOSGEB 
ve Türk Patent Enstitüsü'nün verileri tek 
havuzda toplandı ve sistemdeki veriler 
kullanılarak reel sektöre yönelik önemli 
analiz yapıldı.

Söz konusu 8 farklı kurumun verisi-
ni aynı anda çapraz sorgulamaya imkan 
veren yeteneğe sahip sistem ile sektör, 
ölçek, bölge ve teknoloji düzeyine göre 
tarım, sanayi, ulaştırma, bilgi ve iletişim, 

turizm, eğitim ve sağlık gibi tüm ana sek-
törlerdeki her bir alt sektör grubuna inile-
rek değişik analizler yapılabilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık, 3 milyon girişimin verilerini sa-
nal kodlarla ve firma bazında eşleştirme 
yöntemiyle Girişimci Bilgi Sistemi'nde 
birleştirdiklerini belirtti. GBS'nin faali-
yete geçmesi ve Türkiye Reel Sektörü 
Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada Işık, bir sistem ya da yapı 
ölçülemezse bunu yönetmenin mümkün 
olmadığını, GBS'nin de bu ihtiyaçtan 
doğduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 

hedeflerine varması için 
sektörel rekabet gücünü ar-
tıracak mikro alanlarda re-
forma ihtiyaç duyulduğunu 
anlatan Bakan Işık, mak-
roekonomik reformların 
mikroekonomik reformlarla 
desteklenmesinin kendileri 
için çok önemli olduğunu, 
bunun için tarım, sanayi 
ve hizmetler gibi bütün alt 
sektörleri ve aralarındaki 

ilişkileri ortaya koyan kapsamlı bir bilgi 
sistemine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Işık, GBS ile 8 kamu kurumundaki 
verileri veri setlerine, ardından anlamlı 
bilgileri bilgi madenciliği yoluyla dönüş-
türüp, analizlerini yaptıklarını ve politika 
yapıcılar için önemli bir kaynak sunduk-
larını ifade eden Işık, burada sloganları-
nın doğru veri, etkin analiz olduğunu dile 
getirdi. 

Işık, 3 milyon girişimin verilerini sanal 
kodlarla ve firma bazında eşleştirme yön-
temiyle GBS'de birleştirdiklerini aktara-
rak, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı 
iller arasındaki ticaretin ilk defa bu kadar 
derli toplu bilgilerine ulaşılacağının altı-
nı çizdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Bezci, Ahmet Davutoğlu’nun 

Başbakanlığında kurulan 62. Hükümet’in 
ekonomik programının Türkiye’nin daha güçlü 
bir ekonomik yapıya kavuşmasına yönelik 
olduğunu belirtti, ileri teknoloji üretimine 
yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini 
söyledi. Bezci, “Hükümetin ekonomik 
programına ATO olarak tam destek veriyoruz.” 
dedi. 

“Hükümet programı istikrarın devamına 
dair umutlarımızı pekiştirdi” diyen Bezci, Ak 
Parti hükümetinin bugüne kadar oluşturduğu 
ve sürdürdüğü güven ve istikrar ortamının 
devam etmesinin, ülke refahı ve huzuru için 
vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bezci, “62. 
Hükümet programı güven ekonomisinin 
devamının sağlanacağını göstermektedir.” 
diye konuştu

Türkiye’de son 12 yılda sağlanan istikrarla 
ekonomik yapının güçlendiğini anlatan Bezci, 
şunları söyledi: “İç piyasalarda dengeyi ve 
adaleti sağlamak adına kayıt dışı ekonomi 
ile mücadelenin ve yatırım ortamının 
geliştirilmesi konularının 62. Hükümet 
programında yerini alması çok önemlidir. İş 
alemi olarak her iki konuda atılacak adımlara 
destek vermeye hazırız. Ülke ekonomisinin yeni 
bir ufuk kazanması için ileri teknoloji üretimine 
yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 62. Hükümetimizin bu konudaki 
vizyoner tutumu ve kararlılığı sevindiricidir. 
Hükümet programı göstermektedir ki, 12 yıl 
boyunca emek harcanarak, bedeller ödenerek 
sağlanan istikrar gelecekte de sürdürülecektir.”

Hükümetin ekonomi programını Ankara 
Ticaret Odası olarak desteklediklerini belirten 
ATO Başkanı Salih Bezci, “Hükümetin ekonomi 
programına ATO olarak tam destek veriyoruz. 
Açıklanan programda güçlü ekonomiye dair 
sunulan çözüm önerileri ileriye yönelik atılacak 
yapıcı uygulamaların habercisidir.” dedi.

3 milyon girişimin bilgileri Girişimci Bilgi Sistemi’nde birleştirildi.

8 kurumun verileri bir yerde toplandı
“İleri teknoloji

çalışmaları 
sürmeli”

Fikri Işık

Merhum Turgut Özal’ın Başbakan-
lığı döneminde dış ticareti artır-

mak için kurulan ve özel sektörün dış 
ekonomik ilişkilerinde etkin rol oyna-
yan DEİK’in Hükümet tarafından torba 
yasa tasarısında verilen önerge ile yapı-
sı değişti.

Yapılan değişiklikle DEİK, TOBB, 
TİM ve bunun gibi diğer sivil toplum 
kuruluşları ve iş adamı örgütleriyle te-
mas ve faaliyetleri öncesinde ve son-
rasında ilgili tüm kurumsal yapılar ile 
faaliyet gerekçelerini ve sonuçlarını 
daha etkin paylaşacak. Tüm paydaşların 
DEİK'in plan ve programlarının yöne-
tim ve denetiminde daha aktif yer alabi-
leceği belirtilen düzenlemeyle Kurul’un 
faaliyet planlaması ve yürütülmesinde 
T.C. Ekonomi Bakanlığı doğrudan et-
kili olacak.

Yeni düzenlemeyle Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, Bakanlığın gözetimi ve 
denetimi altında özel sektörün dış eko-
nomi ilişkilerini yürütmek üzere, özel 
hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe 
sahip, Bakanlıkça belirlenecek özel sek-
tör kuruluşlarından oluşturulacak. 

Öte yandan DEİK, dış ekonomik 
ilişkilerini iş konseyleri aracılığıyla 

yürütecek. DEİK ile iş konseylerinin 
görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve iş-
leyişleri, organları, bütçeleri, yönetim 
ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin esas-
ları Ekonomi Bakanlığı'nca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenecek. DEİK büt-
çesi; Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 
yapılacak yardımlar, kurucu kuruluşlar 
arasında yer alan ve beş kurucu kuru-
luşun bir önceki yıl gelirlerinden yüzde 
bir oranında ayrılıp izleyen yılın şubat 
ve ağustos aylarında ödeyecekleri kat-

kı payları, iş konseylerinin yıllık üyelik 
aidatları, hizmet ve proje karşılığı alı-
nan bedeller, faiz gelirleri, bağış, spon-
sorluk ve diğer gelirlerden oluşacak. 

DEİK Yönetim Kurulu 35 üyeden 
oluşacak. Yönetim Kurulu Başkanı, 
Ekonomi Bakanı tarafından belirle-
necek ve görevden alınacak. Yönetim 
Kurulu üyeleri; iş konseyleri başkanları 
arasından 15, kurucu kuruluşlar ara-
sında yer alan TOBB, TİM, TÜSİAD, 
MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden 5, 
diğer kurucu kuruluş temsilcileri ara-
sından 9, genel Kurulun diğer üyeleri 
arasından 5 olmak üzere toplam 34 asil 
üyeden oluşacak. 

DEİK Ekonomi Bakanlığı’na bağlandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Meclis’te kabul 

edilen torba yasa tasarısı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlandı.

DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na bağlanması hakkında değerlendirme 
yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gönüllü yapılanmaların önünün 
açık olduğuna belirtti. Babacan, “DEİK'in hükümetimizin bünyesi içine 

alınması sivil inisiyatifin önüne bir engel değil. Bugün herhangi bir gönüllü 
kuruluşumuzdan bir tanesi gidip örneğin Fransa'daki karşıtıyla bir anlaşma 

yapsa etkinlikler yapsa bunun önü açık, engel yok. 
Yaptığımız ön kapatan, benzer girişimleri engelleyen bir yapı değil, 

sadece o gördüğümüz aksaklıkların biraz daha toplu ve koordinasyon 
içerisinde gitmesini sağlayacak bir adım." dedi.

gbs.sanayi.gov.tr

“SİVİL İNİSİYATİFE ENGEL DEĞİL”
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Türkiye genelinde 15 ve üstü yaşlarda 
işsiz sayısı 2014 yılı Haziran döneminde 

2 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde yüzde 8,3 kadınlarda ise 
yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 16,7 
iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9,3 
olarak gerçekleşti.

Haziran 2014 döneminde 15 ve üstü yaşta 
istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 586 
bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,7 oldu. 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
5 milyon 937 bin kişi, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı ise 20 milyon 650 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 22,3’ü 
tarım, yüzde 20,1’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, 
yüzde 50,3’ü ise hizmetler sektöründe yer 
aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,3
İşgücü nüfusu 2014 yılı Haziran döneminde 

29 milyon 240 bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. 
İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 
72,3 kadınlarda ise yüzde 30,9 oldu. 
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı 
Haziran döneminde yüzde 36,4 oldu. Bu oran 
tarım sektöründe yüzde 83,6 iken, tarım dışı 
sektörlerde yüzde 22,8 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam sayısı bir önceki döneme göre 
96 bin kişi azalarak 25 milyon 859 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 
puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 
ise bir önceki döneme göre 115 bin kişilik artış 
gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış 
ile yüzde 9,9 oldu. Ekonomik faaliyete göre 
istihdam edilenlerde en fazla artış 62 bin kişi 
ile hizmet sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’de
26 milyon 586 bin 

kişi istihdam
ediliyor

Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran’da 
bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 

yüzde 9,1 oldu. İşsiz sayısı ise aynı 
dönemde 2 milyon 551 binden, 2 

milyon 654 bin kişiye çıktı.

Haziran sonu işsizlik
yüzde 9,1 olarak gerçekleşti

Buna göre sanayi ürünlerinin yer-
li malı olarak kabul edilebilmesi 
için aranan şartlardan biri ve en 

önemlisi “Ürünün yerli katkı oranının 
en az %51 olması” şeklinde. Ayrıca 
‘Bakanlık tarafından düzenlenen Sa-
nayi Sicil Belgesine sahip sanayi işlet-
meleri tarafından üretilmesi ve Sanayi 
Sicil Belgesindeki  “Üretim Konusu” 
içeriğinde yer alması’ ile ‘Tamamen 
Türkiye’de üretilen veya elde edilen 
ürünler ile üretim sürecinin önemli aşa-
malarının ve ekonomik yönden gerekli 
görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 
Türkiye’de yapılmış olması.’ da diğer 
kriterler arasında.

HESAPLAMA YÖNTEMİ
Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı 

olarak kabul edilebilmesi için gerekli ni-
teliklerin de yer aldığı Tebliğde “Yerli 
katkı oranı” başlığı altında ise tanımla-
ma ve hesaplama yöntemi şöyle aktarı-
lıyor:

“Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle 
uygun olarak üretici tarafından hesap-
lanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren 
evrak, teknik yönden eksper tarafından, 
mali yönden ise serbest muhasebeci, 
serbest muhasebeci mali müşavir ya da 
yeminli mali müşavir tarafından tetkik 
edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve 
resmi kayıtlara uygunluğu açısından te-
yit edilir ve imzalanır. İmzalanan yerli 
katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi 
yönde bir tespitin bulunması halinde her 
türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu 
kabul ettiklerine dair üretici veya üreti-
ciyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler 
tarafından imzalı bir taahhütname ekin-

de yerli malı belgesini düzenleyecek il-
gili odaya/borsaya teslim edilir.”

Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal 
girdi maliyetlerinin hesaplanmasında 
dikkate alınacak kalemler ise; a) Kul-
lanılan doğrudan ve dolaylı malzeme 
giderleri. b) Doğrudan ve dolaylı işçilik 
giderleri. c) Ürünle ilgili genel giderler.

MENŞE KONTROLU YAPILACAK
Tebliğde; yurt içinden temin edilen 

girdilerin ithal olup olmadığı hakkında 
menşe kontrolü yapılacağı, girdi ithal 
ise ithal girdi hesaplamasına dahil edi-
leceği ifade ediliyor. İthal girdi tutarının 
hesaplamasında, “ithal girdinin fabri-
kaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki 
Merkez Bankası döviz satış kuru”nun 
dikkate alınacağı açıklanıyor. 

İlgili oda/borsa tarafından kontrol 
edilerek onaylanan yerli katkı oranı-
nın, yerli malı belgesine dercedileceğini 
vurgulayan Tebliğde; “Yerli katkı oranı 
hesabında üretici tarafından oda/borsaya 
sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, 
kanunen yetkili mercilerden başkası-
na açıklanamaz, verilemez ve kendileri 

veya başkalarına menfaat sağlamak veya 
zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu 
kapsamda oda/borsa, ticari sırlarla ilgili 
bilgi ve belgelerin korunmasını sağla-
mak amacıyla her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdür.” uyarısı dikkat çekiyor.

BELGE TOBB VEYA TESK’E
BAĞLI ODALARDAN

Bir ürünün “yerli malı” olduğunu gös-
teren “Yerli malı belgesi”, üreticinin ka-
yıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı 
oda/borsa tarafından düzenlenecek. Bel-
gelendirme sürecinde ise şu maddeler 
bulunuyor:

(1) Bu Tebliğe uygun olarak yapıla-
cak belgelendirme işlemlerine ilişkin 
uygulama esasları, TOBB ve TESK 
tarafından Bakanlığın görüşü alınarak 
belirlenir. Yerli katkı oranının hesaplan-
masında hangi belgelerin dikkate alına-
cağı bu uygulama esaslarında belirtilir. 
(2) Üretici dışındaki istekliler tarafından 
teklif edilen mallar için kullanılmak 
üzere; üretici yerli malı belgesini oriji-
naline uygun olarak çoğaltarak ürün ile 
birlikte piyasaya sunabilir. Ancak üreti-
ci tarafından çoğaltılarak ürünle birlikte 
piyasaya sunulan belgenin tanzim edil-
diği ilgili oda/borsa tarafından geçerli-
liğinin tasdik edilmesi gerekir. (3) Bir 
üreticinin yurtdışında üretim yapması/
yaptırması durumunda yerli malı bel-
gesi düzenlenmez.  Ancak yurtiçinde 
kendi adına ve markasıyla bir başkası-
na üretim yaptırması durumunda ürünü 
üretene yerli malı belgesi düzenlenir. 
(4) Yerli malı belgesi talep edilen ürü-
nün 4 üncü maddede sayılan yerli malı 
koşullarını taşıyıp taşımadığı konusunda 
tereddüt olması halinde ilgili oda/borsa 
tarafından görevlendirilen eksper mari-
fetiyle tespit yapılır. (5) Her ürün için 
ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, bir-
den fazla ürün için tek yerli malı belgesi 
düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün 
ile ilgili bilgiler yerli malı belgesinde 
yer alır. (6) İlgili oda/borsa tarafından; 
yerli malı belgesinin düzenlenmesinden 
sonra kriterlerin korunup korunmadığı-
na yönelik üretici bazında ara kontrol 
yapılabilir. Yerli malına ilişkin kriterle-
rin korunmadığı tespit edilirse yerli malı 
belgesi iptal edilir. (7) Yurt dışından 
parça olarak ithal edilen ve yurtiçinde 
basit birleştirme ile oluşturulan ürünler 
için yerli malı belgesi düzenlenmez. 

Türkiye’de üretim ve kamu alımlarında “yerli ürün”e ağırlık vermek amacıyla peş peşe adımlar atılıyor. Son olarak 13 Eylül 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği’nde; Kamu İhale Kanunu kapsamında 

fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde, istekliler tarafından teklif edilen ürünün ‘yerli malı’ olduğunun belirlenmesi ve 
belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar sıralandı. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YERLİ MALI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sanayi ürünlerinin “yerli” sayılma şartı:
En az ‘yüzde 51 yerli katkı’ oranı
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Yerli malı nedir? Türk malı nedir? 
Burada bir kavram kargaşası var. Bu, 

Sanayi İşbirliği Programı (SİP) görüş-
melerinde ortaya çıktı. İngilizce ifade-
siyle “offset” konuşmaları esnasında 
sanayicilerimizin şikayetleri oldu. Ora-
da, “Bir firma var. Biz yüzde 51 üretimi 
koyuyoruz, yatırım yapıyoruz ve o ürü-
nün içerisinde yüze 30, yüzde 51 yerli 
katkıyı imal ediyoruz. Diğer taraftan bir 
firma var. Yurt dışından getiriyor, güm-
rükten çekiyor, onu da montaj ediyor 
ve ondan sonra ‘benim yerli malım var’ 
diyor. Sanayi Kapasite Raporu’yla da 
yerli malı sayılıyor. Böyle olunca da bu 
durum bizim aleyhimize işliyor. Çünkü 
Çin’den getirdiği ürünü daha ucuza mal 

ediyor. Ve bura-
da bir karmaşa 
çıkıyor.” de-
nildi. 

Sebebi ta-
rif-

lerin eksik olması. ‘Yerli malı’ ifadesi 
bunu karşılamıyor. ‘Yerli malı nedir?’, 
‘Türk malı nedir?’ Bunlara açıklık ge-
tirmemiz gerekiyor. Sektörlere bakalım 
mesela; beyaz eşyada Arçelik, Profilo, 
Siemens, Bosch var. Bunların durumu 
ne? Otomotive geçelim; Renault, Tofaş, 
Mercedes var bir de Karsan var. Bunla-
rın durumu ne? Çok önem verdiğimiz 
motor sanayine göz atalım; Tümosan, 
Yavuz Motor, MAN Motor var. Hepsi 
‘yerli yapıyorum’ diyor. Bunlar arasın-
da bir fark var mı? Bunlar arasında ciddi 
farklar mevcut. Bunları ayırd edebilme-
miz için ilk olarak ‘yerli malı’ ile ‘Türk 
malı’nı ayırmalıyız. Yerli malı olması 
için hangi şartlar lazım? Türk malı ol-
ması için hangi şartlar lazım? 

TM: KENDİ TASARIM VE MARKAMIZ

TÜRK MALI demek Türkiye’nin 
kendi tasarımı olan ve üzerinde de ken-
di markası olan bir üründür. Peki bunun 
yüzdesi de olur mu? Elbette ki yüzde 
51’in üzerinde olması lazım. Siz bir 
yerde icat yaptınız, patent aldınız. Bu 
patent yeni bir ürün olduğu için Türki-
ye’deki yan sanayini bulamıyorsunuz, 
yurtdışında buluyorsunuz. Oradan getir-
diniz, monte ettiniz ama tasarımı sizin, 
patenti sizin ve kendi markanızı koyup 
satıyorsunuz. Bu ne olacak? Bunun yüz-
de 51 yerliliğini temin edebiliyorsunuz 
ama parçaları dışarıdan geliyor. Bunda 
da yüzde 51’i arıyoruz. Neden arıyoruz? 
Tasarım, Ar-Ge, montaj maliyeti gibi 
rakamlar koyuyorsunuz. Patentli ürünü 
çok bekletmemek için parçaları dışarı-
dan alıp yapıyorsunuz ama gerçek ma-
nada kendi tasarımınızla yüksek katma 
değerli yeni bir ürün çıkarıyorsunuz. 

Bunlarla ilgili değerlendirmelerin 
farklı olması lazım. Türk malının de-
ğerlendirmesi ayrıdır, yerli malının de-
ğerlendirmesi yüzdesine göre ayrıdır. 
Tasarım sizin değil ama siz gittiniz dün-
yadaki bir tasarımı parasını verip lisans 
haklarını aldınız. O da sizin oluyor. Bu 
da ihtiyaç. Neden? Tasarımı, Ar-Ge’yi 
yapsanız diyelim ki 100 lira, dışarıdan 
alıyorsunuz 50 lira. Dolayısıyla ‘za-
mandan kazanayım’ diyerek haklarını 
alıyorsunuz. Bu, çok arzu edilen bir şey 
midir? Hayır. 

Biz kendi ülkemizde Ar-Ge yapalım. 
Çünkü Ar-Ge demek aynı zamanda is-
tihdam ve bilgili üretme demektir. Ge-
rekli olan her şeyin önünü, kategoriye 
ayırmak kaydıyla açmalıyız. Yarın bir 
gün herhangi bir destek verme durumu 
olduğunda o destekteki yerli katkıya 
göre hareket edilmeli. 

Önceliğimiz kendi tasarımımız mı ol-
malıdır? 

Tercihen kendi tasarımımızdır fakat 
bu senin benim kararımla olmaz. Bunu 
zaten o kişi değerlendirir. Bakacağı şu-
dur: Tasarımını kendi yaptığı zaman ar-
tıları ne olacak? Dışarıdan aldığı takdir-
de ise piyasa ve ticari şartlar ona artılar 
getirebilir. Ödüllendirme bakımından da 
Ar-Ge’yi burada yapıyorsa Ar-Ge des-
tekleri alabilecek. 

Tasarımı, markası bizim olan ve yer-
li katkısı yüzde 51’in üzerinde olan 
-Türkiye’de üretilen yüzde 51’i kaste-
diyorum- Türk malıdır. Bunun İngiliz-
cesi ‘Turkish Made’. Örnek verelim; 
Arçelik’in yaptığı beyaz eşya, burada 
tasarlanmış ve üretilmişse yüzde 51’den 
yüzde 100’e kadar bu Türk malıdır. Tam 
tersi durumda Çin’de yaptırıyorsa ‘Made 
in China’ yazacak. Benim markam ama 
Çin malı. Buna destekler ona göre ola-
cak. Bunları ayırmamız gerekiyor. 

“TEBLİĞ ÇOK İSABETLİ OLDU”

YERLİ MALI ise minimun yüzde 51’i 
Türkiye’de üretilen katma değerden iba-
ret. Bu, yerli malı. ‘Katma değer nedir?’ 
derseniz, 13 Eylül 2014 tarihli Resmi 
Gazete’deki Tebliğ, bunu yeterli şekilde 
tarif ediyor. Çok da güzel ve isabetli bir 
tebliğ oldu. Bu, yerli malı konusunu iş-
liyor. Türk malı konusu burada yok. Bu 
boşluğu doldurmak istiyoruz. 

Türkiye için en önemlisi; Türk malı 
ürünlerimizi artırmaktır. Bu, dünya mar-
kası çıkarmak için şarttır. Eğer siz ürü-
nün tasarımını yapıyorsanız bu ‘Turkish 
Made’. Öte yandan yerli yapıyorsun; 
mesela Renault, Tofaş, Mercedes, Beko, 
Vestel’in bir kısım ürünleri yerli malı. 
Yerli oranı da burada yüzde 51 olmazsa 
o da yerli malı değildir. Bu, ithal ürüne 
giriyor. 

Burada kritik parçalar önemli galiba…

İthal ürünlerin rakamını nasıl alaca-
ğız? Eksperler tarafından kontrol edi-
liyor. Bu ithalat nereden, kaça geliyor, 
maliyetleri nakliye ve gümrük de dahil 
olmak üzere ithal ürünlerin rakamını alt 
alta koyuyor, Bakanlık karar vermek 
için eksperlerden yazılı görüş istiyor. 
Ona göre tarif edildiğinde, ithal ürünün 
fiyatı tam olarak çıkıyor. Yüzde 51’in 
üzerinde katkı varsa bu, yerli sayılıyor. 

Bu açıdan bakacak olursak, Renault 
tamamen yerli otomobil ama Türk malı 
değil. Tasarımı burada yapılmış, fakat 
lisans hakları bizim değil. Eğer siz, mar-
kanızı Türkiye’de çıkarıp kaydederse-
niz, Almanya’da fabrika kurarsanız onda 
Made in Germany yazar. Bu ayrımları 
yapmazsak ‘Türk malı’ ifadesi her şeyi 
kapsamıyor. Yerli malı desteğiyle Türk 
malı desteğinin ayrı olması şart. Bütün 
bunlar için de katma değer üzerinden 
“yüzde 51 yerli malı” şartı var. Katma 
değer üzerinden Türkiye’deki işçilik, 
yan sanayinden alımlar vs. hepsini ko-
yun, yüzde 51’in üzerinde olduğu tak-
dirde yerli malı damgasını vuruyoruz. 

“İTHAL MALI İÇİN POLİTİKA YAPILMALI”

‘İthalatımızı azaltmak istiyoruz, bu-
nun içi ne yapalım?’ diye bir politika 
geliştirdiniz. Bunun adı İthal İkamesi 
oluyor. Necmettin Erbakan koalisyon-
larında bu uygulandı. İthal İkamesi’nde; 
ithal ettiğin ürünü burada yapıyorsunuz, 
bununla ilgili bir teşvik veriyorsunuz. 
Söz konusu ürün korumaya alınıyordu. 
İthale karşı bir gümrük tarifesi koyu-
yorsunuz veya yüzde 15 gibi bir fiyat 
farkı ekleniyor. Diyelim ki yüzde 80-90 
ithaldi, yüzde 51’in üzerinde yerliye ge-
çeceksin, yerli malı desteğini alabiliyor-
sun. 

Zamanında bunlar uygulandı 
Türkiye’de. İthal ürün varsa evvela ‘ben 
şu ürünü getireceğim’ diye müracaat 
ediyor. Sanayi Bakanlığı’nın Sanayi 
Dairesi vardı. O birim, Türkiye’de bu 
ürünü yapan var mı diye incelerdi. Var-
sa girişine izin vermiyordu. İthal ürünler 
üzerinde teşvik verilmesi üzerinde dü-
şünülüyor. Tamam, ne teşvik vereceksi-
niz? Bir ürünün yerli oranı yüzde 51’in 
altındaysa, bunları bir an evvel yerlileş-
tirelim, dış ticaret açığını kapayalım. 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin ardından 13 
Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerli 
Malı Tebliği yayımlandı. Tebliğde, Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı 
uygulanacak mal alımı ihalelerinde, bir ürünün ‘yerli malı’ kimliği kazanmasına 
yönelik koşullar aktarıldı. Bu gelişmelerin yanında Sanayi İşbirliği Programı’nın da 
(SİP) hayata geçmesiyle birlikte, sanayicilerin yıllardır dile getirdiği taleplerin kapısı 
önemli ölçüde aralanmış olacak. Ancak yeni dönemde “Made in Turkey mi? Turkish 
Made mi?” (Yerli Malı mı? Türk Malı mı?) sorusu gündeme gelecek gibi gözüküyor. 

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, ‘Yerli 
Malı’ kavramı ile ‘Türk Malı’nın kategorize edilerek devlet desteklerinin bu yönde 
aktarılması gerektiğini söylüyor. Her iki olguyu örneklerle açıklayan Çelikdoğan, 
“Türk malı demek; Türkiye’nin kendi tasarımı olan ve üzerinde de kendi markası 
olan bir üründür.” tarifini yaparken, yerli malı kavramını ise “Türkiye’de üretilmiş, 
minimun yüzde 51’i Türkiye’de üretilen katma değerden ibaret.” sözleriyle dile 
getiriyor. 

*Yerli Malı mı? Türk Malı mı?

“Yüzde 51, ister Türk malı ister yerli 
malı olsun en önemli faktördür. Yerli 
olarak üretim, maliyet, katma değerdeki 
payı yüzde 51 yerli olmak şartında. Eğer 
tasarım ve markasını da çıkarıyorsak 
o zaman Türk malı oluyor. Ayrıca 
Türkiye’de üretilmiş olacak.” 

“Dünya markası yeni bir yerli otomobil 
çıkaralım derseniz aşağıdaki safhaları 
yaşamak zorundasınız. Tasarım ekibini 
kurdun, üretime başladın, markayla 
da çıktın. Böyle bir proje sana geldiği 
vakit Ar-Ge desteklerini en yüksek 
oranda vereceksin. Başarılı olduktan 
sonra yatırım desteklerini de en yüksek 
oranda vereceksin. O da tamamlandıktan 
sonra dünyaya açılmadan önce evvela 
kendi ülkende servis, bakım, onarım, 
garantilerini koyacaksın. Sistemi 
kurduktan sonra yurtdışına açıldığında, 
dünya markası çıkarabilirsin. Dünya 
markası çıkarmak için devletle beraber 
çalışmak zorundasınız. Bir marka 
muhakkak devletle beraberdir; Mercedes, 
Toyota, Hyundai, Samsung, Arçelik gibi 
firmalar.”

TÜRKİYE TERCİHİNİ NEREDE KULLANMALI?

MADE IN TURKEY Mİ? TURKISH MADE Mİ?*

Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
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Ankara Kalkınma Ajansı bünyesin-
de, Genel Sekreterlik makamına 

bağlı bir birim olarak çalışmalarını yü-
rüten Yatırım Destek Ofisi (YDO), et-
kin saha çalışmaları, yatırım ortamına 
hâkim kadrosu, teşvik/destek araçları-
nı yatırımcı lehine optimum kullanma 
kapasitesi, yatırımcı ile sürekli iletişim 
halinde kalan ve kamu-özel sektör ara-
sında köprü olabilen esnek yapısı ile 
Ankara’da yatırımcının ilk durak yeri 
oldu.

Resmi Strateji Belgesi’ni hazırlıyor
YDO, bölge planı dönemi ile uyum-

lu olacak şekilde, İl düzeyinde Ankara 
Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’ni 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 
hazırlayıp uygulanmasını gözetiyor. 
YDO, ulusal düzeyde yatırım destek 
ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve 
uygulaması konusunda Türkiye Yatı-
rım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbir-
liği içinde çalışıyor ve katkı sağlıyor. 
Ayrıca yatırım ortamı ve süreçlerine 
ilişkin mevcut durumu, yatırımcıların 
karşılaştıkları sorunları ve bu sorun-
ların çözümüne ilişkin önerileri içeren 
Ankara Yatırım Ortamı Değerlendir-
me Raporu’nu yine ilgili paydaşlarla 
işbirliği halinde hazırlıyor.

Stratejik analiz çalışmalarının yanı 
sıra, yatırım ortamının iyileştirilmesi-
ne ilişkin sürece katkı sağlamak ama-
cıyla, daha etkin destek politikalarının 
oluşturulmasına yönelik olarak öne-
riler geliştiren ve bunları ilgili merci-
lere ileten YDO, önemli bir yatırımın 
önünü tıkayan bürokratik engellerin 
üstesinden gelmek adına lobi faaliyet-
lerinde bulunabiliyor.

İş ve yatırım ortamını tanıtıyor
YDO bu faaliyetlerinin yanı sıra 

yurtiçi ve yurtdışında konferans, fuar, 
seminer, toplantı, iş gezisi gibi orga-
nizasyonlar düzenleyerek, yazılı ve 
görsel materyaller hazırlayarak, ulusal 
ve uluslararası potansiyel yatırımcıla-

rın belirlenmesi ve bu yatırımcıların 
Ankara’ya çekilmesi için özel strateji 
çalışmaları yaparak ve yatırımcıların 
yer aldığı ticari heyetlere yönelik orga-
nizasyonlar düzenleyerek Ankara’ya 
nitelikli yatırımcı çekmeye çalışarak, 
network oluşturuyor.

Ankara’da, özellikle yatırıma uygun 
alanlara ilişkin verileri ilgili kurum ve 
kuruluşlardan güncel şekilde temin 
etme faaliyetleri başta olmak üzere 
hammadde, enerji, lojistik, iş gücü, 
yatırım yeri gibi yatırım kararının alın-
masında etkisi olan konularda yatırım 
maliyetlerine ilişkin verilerin hazır-
lanması da YDO’nun önemli görev-
leri arasındadır. YDO, yatırımcıları; 
yatırım kararı alınması, yatırımın ger-
çekleştirilmesi ve yatırım sonrasındaki 
işletme aşamalarını oluşturan yatırım 
sürecine ilişkin olarak bilgilendiriyor 
ve yönlendiriyor.

Yatırımcıyı en uygun 
mekanizmaya yönlendiriyor

Ankara’daki devlet yardımlarına 
ilişkin uygulamayı tanıtan Ofis, bu 
uygulamaya başvuru yapmak isteyen 
yatırımcılara bilgi veriyor ve yatırım-
cıyı en uygun mekanizmaya yönlen-
diriyor. Diğer yandan T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nca sürdürülen teşvik sis-
temi kapsamında gerçekleşen yatırım 
süreçlerinde teşvik belgesi kapama ve 
izleme işlemlerini ilgili düzenlemeden 
aldığı yetki ile yürütüyor. İşletme yö-
neticileri ve yeni girişimcilerin daha 
kurumsal bir yönetim anlayışı için ge-
reken altyapıyı kurabilmeleri amacıyla 
proje yönetimi, iş planı hazırlama, dış 
ticaret, girişimcilik gibi konularda eği-
timler düzenliyor.

Yatırımcının Ankara’daki ilk durağı: 
YATIRIM DESTEK OFİSİ

Güncellenen Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği ile görev, yetki 
ve sorumlulukları daha da artan Ankara Yatırım Destek Ofisi, alanında uzman 
kadrosu ile Ankara’ya değer katacak özel sektör yatırımlarına teknik destek 

vermeye devam ediyor.

Sa
yf

a 
13

'd
en

 d
ev

am

KUR POLTİKASI EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Türkiye’nin en büyük sorunlarının 
başında dış ticaret açığı gelmekte. Bu 
olduğu müddetçe siyaset bağımsız ola-
rak konuşamaz. Bir yere bağlıdır ve o 
devlet G 8’lerin arasına giremez, dünya 
politikalarında etkili olamaz. 

Markası olan ülkelerden Japonya ve 
Almanya’yı gözönüne alalım. Japonya, 
dünya markaları çıkarmasına rağmen 
dış ticaret açığı vermeye başladı. Yakla-
şık 9 ay önce bunu fark etti. Firmaların 
batmaya doğru gittiğini gördü. Çünkü 
parası çok değerlenmişti, onu fark etti 
yüzde 35 develüasyon yaptı. 1 dolar 72 
yen’e kadar kıymetlenmişti, develüas-
yondan sonra 1 dolar 106 yen’e çıktı. 
Bunun neticesinde ihracat arttı, dış tica-
ret açığı kapandı. 

Bundan şu dersi almalıyız; 1976 yı-
lında Japonya, dünya markaları çıkara-
mamıştı. Bunun önemini fark etmişti. 
Bu markaları oluşturmak amacıyla kur 
politikası uyguladı. O tarihte 1 dolar 
330 yen civarındaydı. Böylelikle bugün 
Çin’in yaptığı gibi dünya piyasalarına 
ucuz mallarla açıldı, milyarlarca do-
lar dış ticaret fazlası vermeye başladı. 
Zaman içerisinde kaliteyi yükselterek 
dünya markası haline geldi. Bunun-
la beraber parası çok değerlendiği için 
mallarını satamaz hale geldi, yaklaşık 
yüzde 40 develüasyon yaptı. 

Çin’e gelirsek; dış ticaret veren bir 
ülke. 3 trilyon dolar rezerv parası var. 
Ürettiği malların fiyatları dünya ortala-
masına göre çok ucuz. Büyük bir iç pa-
zar, fiyat politikasını etkilemekte. ABD 
dahil bir çok ülke, parasını değerlenme-
si için Çin’e baskı yapıyor. Çin, buna 
karşı direniyor. Bugüne kadar yüzde 5-6 
civarında parasının değerini artırdı. Bü-
tün baskılara rağmen parasını değerini 
yükseltmiyor, dış ticaret fazlası verme-
ye devam ediyor. Burada kur politika-
sının ne kadar önemli olduğunu ifade 
etmek isterim.

Türkiye’deki durumda ise; AK Parti 
Hükümeti’nin ilk 5 yılında dış ticaret 
açığının kapatılması için sıcak para ope-
rasyonu yapıldı ve paramız çok değerli 
hale getirildi. 1 dolar 1,76 TL iken 1,15 
TL’ye kadar geriledi, dış ticaret açığı-
mız 100 milyar dolara kadar çıktı. Bir 
çok firmamız piyasadan 
çekildi, bir kısmı da 
battı. Batan ser-
mayeyi bir daha 
yerine koymak 
mümkün olamı-
yor. Ancak son 
1-2 ay içerisin-
de paramızın 

değerinde düşürme yapmak suretiyle 
paramızda yüzde 25 develüasyon yapıl-
dı ve dış ticaret açığımız 50 milyar dolar 
civarına indi. 

Alman ekonomisindeki tablo ise 
şu şekilde: Dünya markalarına sahip. 
Euro’nun değerlenmesi dolayısıyla AB 
içerisinde Almanya dışında bütün dev-
letler dış ticaret açığı vermeye başladı 
ve AB çare olarak euro’nun değerini 
düşürmeye başladı. Almanya dış ticaret 
açığı vermeden devam ediyor. Çünkü 
dünya markalı yeni tasarımlar ve ürün-
ler çıkarmaktadır. Güney Kore’de de 
durum aynıdır.

Sonuçta kur politikası, dış ticaret 
açığını kapatmada en önemli faktör-
lerden biridir. Ayrıca dünya markaları 
çıkarmak önemli, fakat bu markalarda 
yenilikler yaparak sürdürülebilirlik sağ-
lanmalı. Bu itibarla Merkez Bankası po-
litikalarında; enflasyon mu? kur politi-
kası mı? meselesinde dış ticaret açığının 
panzehiri kur politikası olarak görünü-
yor. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde 11 
defa kriz yaşamış ve hepsi döviz yok-
luğundan kaynaklanmıştır. Bunun sonu-
cunda hükümetler değişmiştir. 

Bizim dünya markaları çıkarma mec-
buriyetimiz var. Bu, bugünden yarına 
olmaz. Marka çıkarmak için minimum 
10 sene gerekiyor. Örneğin Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) konusunda tasarım 
grubuyla çalıştığımızda, Bakanlarımıza 
söyledik: “Önce sabır istiyoruz.” Bu sa-
bır YHT’de 10 senedir. Bunu göze al-
manız lazım. Bunun için de, başlarsanız 
10-15 senede çıkar. Bekler ve gecikirse-
niz onu da kaçırıyorsunuz. 

Almanya’daki Mercedes, BMW, Sie-
mens gibi markaların büyük ihracatı ol-
duğu için ekonomide dış ticaret fazlası 
veriyor. Mercedes’in arkasında yüzde 
70’ini yapan KOBİ’ler var. Mercedes 
deyip de bir firma görürsünüz, 10-20 
bin kişi çalışıyor fakat onun arkasındaki 
KOBİ’lerde 5 misli istihdam var. Orada 
da bir ekosistem oluşuyor. Yine Boeing 
uçaklarının yüzde 80’ini KOBİ’ler ya-
pıyor. Bunu da markanız varsa yapıyor-
sunuz. KOBİ’ler sadece o ürünü üretmi-

yor, ilave başka ürünler de 
yapmak üzere ken-

dini geliştiri-
yor. Bu boşluk-
ların ülkemizde 
dolduru lmas ı 
için sektör po-
litikalarına ihti-
yaç duyuluyor. 

Made in Turkey mi? Turkish Made mi?

Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki görüşmeleri sırasında çok ses 
getiren ve kamuoyunda ‘Torba Kanun’ olarak 
bilinen düzenlemeleri anlatacak. Kızılot, OSTİM 
ve İvedik OSB’de faaliyet gösteren firmaların 

yöneticilerinin katılacağı seminerde, güncel 
vergi uygulamaları ile Torba Kanun’la getirilen 
düzenlemeler konusunda ayrıntılı bilgi verecek. 
Seminer, 13 Ekim 2014’te İvedik OSB Toplantı ve 
Konferans Salonu’nda 15.30’da başlayacak. 

KIZILOT, TORBA KANUN’U ANLATACAK
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Yurtiçi ortak geliştirme proje mode-
li ile TAI’nin ana yükleniciliğinde 

çalışmalarına başlanan Özgün Helikopter 
Geliştirme Programı SSM’nin takvimiy-
le 60 ayda tamamlanması hedefleniyor. 
Toplam bütçesi 687 milyon dolar olan 
programdan KOBİ’lere ayrılan iş payı da 
bütçenin yüzde 2’sine denk geliyor.

Türkiye’de ve dünyada helikopter pazarı 
hakkında bilgiler veren Köksal Liman  ül-
kemizde 89 sivil helikopter olduğunu as-
keri helikopterin yanında sivil helikopter 
pazarının da giderek yükseldiğini belirtti.

Hedef rekabet edilemez
bir helikopter üretmek

SSM’nin helikopter projeleri ile ilgili 
çalışmalarını paylaşan Köksal Liman, Öz-
gün Helikopter Geliştirme Programı’nın 
26 Haziran 2013’te başladığını hatırlattı. 
TAI’nin ana yükleniciliğinde sürdürülen 
programda üniversite sanayi işbirliğinde 
yeni bir model geliştirdiklerini anlatan 
Liman, Döner Kanat Teknoloji Merkezi 
oluşturduklarını burada da insan alt yapı-

sını geliştirmek is-
tediklerini belirtti. 

Özgün helikop-
terin ilk görüntü-
lerini katılımcılar-
la paylaşan Liman 
şunları kaydetti: 
“Tasarım hedefle-
rimiz 5 ton sınıfı, 
2+ 12 kişilik bir 

helikopter olacak 
amacımız sınıfında rekabet edilemez bir 
helikopter üretmek.”

Helikopterin teknik özelliklerine de de-
ğinen Köksal Liman proje kapsamında 
1200 turbo şaft gücünde motor geliştiri-
leceğini belirtti. Çift motor sayesinde tek 
motor kaybında kalan motorla uçuşun gü-
venli bir şekilde tamamlanmasının sağla-
nacağını vurguladı. 

Helikopterin Türkiye şartlarına göre ta-
sarlandığını anlatan Liman, “Doğu Ana-
dolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Kara-
deniz bölgelerinin şartlarından dolayı da 
helikopter ihtiyacı yoğunlukta. Yüksek 
sıcaklık yüksek irtifada çalışabilen güçlü 
bir helikopter olacak.” dedi.

3 alan öncelikli
Üniversite sanayi işbirliği modeli ile 26 

üniversite ve KOBİ’den alınan 92 proje-

nin değerlendirildiğini dile getiren Liman, 
ilk safhada 6 proje ile başlamayı hedefle-
diklerini aktardı. 

Üç alanda öncelik belirlediklerini vur-
gulayan Köksal Liman öncelikleri şöyle 
sıraladı; güç iletim sistemi (transmisyon 
ve şaftlar dahil olmak üzere), gaz türbin 
motoru, motor kontrolü ve pal. 

Projeye kara kuvvetlerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda başladıklarını aktaran Kök-
sal Liman, “Müşterimiz hazır, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile sözleştik. Kamuda 
ambulans hizmetlerinde ihtiyaç var. Özel-
de de vip amaçlarla kullanılacak bir heli-
kopter olacak.” dedi. Tasarım için detay 
ihtiyaçları belirlediklerini söyleyen Liman 
konuşmasına, “2015’te detay tasarıma ge-
çeceğiz, alt sistem bazında üretim ve test-
lere başlıyoruz.” sözleriyle devam etti.

İlk uçuş Eylül 2018’de
60 ay içerisinde test uçuşlarına başlana-

cağını paylaşan Köksal Liman ilk uçuş 
tarihinin de 6 Eylül 2018 olacağını söy-
ledi. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı 
(EASA) ile de sivil sertifikasyon için gö-
rüşmelere başladıkları bilgisini veren Li-
man “78. Ayda EASA’dan sertifikalı bir 
helikopter çıkmasını hedefliyoruz.” şek-
linde konuştu.  

 “Özgün, bir başlangıç markalaşma ve 
milli tasarıma doğru gidiyoruz.” şek-
linde konuşan Liman, “Biz SSM olarak 

ATAK’la beraber rüştümüzü ispat ettik. 
Özgünde de ekibimize güveniyoruz. Türk 
sanayisine güveniyoruz. Türk insanının 
Türk mühendisinin üzerine eğilip de ba-
şaramadığı bir işi ben görmedim.”  dedi.

“KOBİ’lerin payı artırılmalı”
Özgün Helikopter Geliştirme Projesi’nin 

ülkemiz adına gurur verici bir proje oldu-
ğuna değinen OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, SSM toplantıla-
rının bir eğitim niteliği taşıdığını belirtti. 
SSM’nin çalışmalarının örneklerini diğer 
sektörlere de aktarmak için yoğun bir şe-
kilde çaba sarfettiklerini hatırlatan Aydın, 
“KOBİ’leri cömertçe desteklememiz la-
zım. Bu projede de KOBİ’lere bütçeden 
ayrılan yüzde 2’lik iş payının artırılması 
gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TAI) ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Özgün Helikopter 
Geliştirme Programı çerçevesinde KOBİ’lerden tedarik edilecek ürünler hakkında 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ankara’nın dışında Bursa, 
Eskişehir ve İzmir’den çok sayıda firma katıldı.

Toplantıda program hakkında bilgiler veren SSM Helikopter Daire Başkanı Köksal 
Liman, Özgün Helikopter’in 2018’de uçurulacağını söyledi. Liman, “Özgün bir 
başlangıç markalaşma ve milli tasarıma doğru gidiyoruz.” dedi.

ÖZGÜN HELİKOPTER 2018’DE UÇACAK

KOBİ’LERDEN
TEDARİK EDİLECEK PARÇALAR

TUSAŞ Helikopter Grup Başkanlığı yetkilileri 
proje kapsamında KOBİ’lerden tedarik edilecek 
ve Organize Sanayi Bölgelerine aktarılacak işler 
ve parçalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmede detay parça 
imalatına yönelik, OSB’lerin; 4-5 Eksen 
Talaşlı İmalat, Kompozit Parça İmalatı, Kablaj 
İmalatı, Kaplama ve Boya, Döküm ve Dövme 
kabiliyetleri kullanılacak.

Bunların dışında OSB’lerden; gövde 
sistemleri (iklimlendirme, hidrolik vs.), koltuk, 
bağlayıcı (perçin, somun, vida vb.), rulman, 
kablo ve konektör imalatlarına yönelik havacılık 
standartlarına uygun üretim kabiliyetlerini 
geliştirmeleri bekleniyor.

OSB’LERE AKTARILMASI
HEDEFLENEN İŞLER 

Ön gövde; prototip aşamasında detay 
imalatı ve alt montaj işleri aktarılacak. Seri 
imalat aşamasında ise komponent montaj 
işleri bunların yanında orta gövde, kuyruk - 
dikey kuyruk ve yatay kuyruk işleri de KOBİ’lere 
yönlendirilecek.

Öte yandan iniş takım sistemi, çevresel 
kontrol sistemi, hidrolik güç sistemi, yangından 
koruma sistemi, yakıt sistemi, uçuş kontrol 
mekanik sistemi ve ışıklandırma sistemleri 
de helikopter sistemleri/elemanlarındaki 
potansiyel işler olarak paylaşıldı.

Köksal Liman

İlk uçuş 2018’de
TAI’nin ana yüklenicisi olduğu Özgün 

Helikopterin, 687 milyon dolar bütçe ile 
60 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. 
(TAI) tarafından tasarlanan ve üretilen 
HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim 
Uçağı’nın 2 no’lu prototipi de göklerle 
buluştu. 8500 ft. irtifa ve 140 knot hızla 
gerçekleşen uçuş başarıyla tamamlandı. 
İkinci HÜRKUŞ da proje kapsamında 
uçuş test faaliyetlerine devam edecek. 

İKİNCİ HÜRKUŞ GÖKLERDE
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Temmuz ayında mevsim ve takvim et-
kisinden arındırılmış sanayi üretimi bir 

önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydetti. 
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,0 
azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüz-
de 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de 
yüzde 3,2 arttı. Öte yandan takvim etkisin-
den arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 yükseldi. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış ana sanayi gruplarında Temmuz ayın-

da bir önceki aya göre en yüksek artış yüz-
de 6,1 ile sermaye malı imalatında yaşandı. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayinde ise en yüksek artış diğer 
ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğin-
de, 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki 
aya göre en yüksek artış yüzde 30,8 ile 
diğer ulaşım araçlarının imalatında ger-
çekleşti. Bu artışı, yüzde 14,7 ile temel 
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı, yüzde 9,3 ile mobil-
ya imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış imalat sanayinin alt sektörleri ince-
lendiğinde, 2014 yılı Temmuz ayında bir 
önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde 
3,7 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleş-
ti. Bu düşüşü, yüzde 3,4 ile motorlu kara 
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı, yüzde 2,7 ile deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı takip etti.

Çin’in ASEAN hedefi 1 trilyon dolar

Pekin yönetimi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) ile deniz işbirliği başta olmak üzere serbest 
ticaret anlaşmalarını ve ticareti geliştirmeye hazır 
olduklarını bildirdi. Çin Başbakan Yardımcısı Cang 
Gaoli, ASEAN'ın 21. yüzyıl deniz ipek yolu için önemli 
bir bölge olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Cang, 
Çin-ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CAFTA) bir 
sonraki aşamaya taşınmasını arzu ettiklerini belirterek, 
CAFTA çalışma planının, bir sonraki aşamasının en kısa 
sürede tanımlanmasını umduklarını ifade etti. Çin, ASEAN 
ülkeleriyle ticaretini 2015'e kadar 500 milyar dolar, 
2020'ye kadar ise 1 trilyon dolara yükseltmeyi hedefliyor. 
Pekin yönetimi bu minvalde son yıllarda yerel şirketlerin 
ASEAN ülkelerine yatırım yapmasını teşvik ederken, 
Çin'deki sanayi bölgelerine de ASEAN ülkelerinin yatırım 
yapmasını istiyor.

G-20, ekonomiyi istihdam ve yatırımla 
canlandıracak

2014 Şubat ayında Avustralya’nın Başkenti Sidney’de 
yapılan bir toplantıda, dünyanın en büyük gelişmiş 
ekonomileri, istihdamı ve özel sektör yatırımını 
canlandırarak gelecek 5 yıl boyunca genel GSYİH 
büyümesini yüzde 2’nin üzerinde olması hedefini kabul 
etmişlerdi. Ancak bugüne kadar Avrupa’nın deflasyona 
savrulması, Japonya’nın canlanmasının Nisan ayında 
tüketim vergisi artışı sebebiyle zayıflaması ve Çin’in 
yüzde 7,5 olan büyüme hedefinin tutturmasının daha 
da zorlaşması ile küresel ekonomik toparlanma 
duraksadı. ABD’de Hazineden Sorumlu Bakan Jacob 
Lew, “Genel olarak, küresel ekonomi beklenenden 
daha düşük performans sergilemeye devam ediyor. Bu 
durum, özellikle Avro Bölgesi ve Japonya’da geçerli.” 
dedi. Bakana göre, daha hızlı ve dengeli bir büyümeye 
ulaşmak, talebi arttırmak ve özellikle ödemeler dengesi 
fazla veren ülkelerde istihdamı teşvik etmek için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Avro bölgesi durgunluğu önlemeye çalışıyor
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario 

Draghi’nin Avro Bölgesi’ndeki durgunluğu önlemeye 
yönelik çalışmaları, 4 yıl vadeli ucuz kredilere talebin 
beklentilerin altında gerçekleşmesiyle tutuk başladı. 
Söz konusu kredilere talebin 82,6 milyar avro ile 
ortalama 174 milyar avro olan beklentilerin altında 
kalması, AMB’yi Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan 
Almanya’nın karşı olduğu niceliksel gevşeme gibi daha 
radikal önlemler alma yönünde baskı oluşturabilir. 82,6 
milyar avroluk talep, Draghi’nin küçük işletmelerin 
kredi hacmini artırmaya ve deflasyonu önleme amacıyla 
AMB’nin bilançosunu 1 trilyon avro yükseltme isteğine 
darbe vurdu. Yatırımcılar, politika yapıcıların enflasyonu 
kontrol altına alabilme gücüne şüpheyle yaklaşmaya 
devam ediyor. 

KISA KISA

SANAYİ ÜRETİMİNİ ULAŞIM ARAÇLARI TAŞIDI

‘İyi yönetim’ – ‘kötü yönetim’ - 2

OSTİM Gazetesi’nin Ağustos 2014 
sayısında kaldığımız yerden de-

vam edelim. Dedik ki ‘yönetim be-
cerisi’ firmanın içindeki en önemli 
kaynaktır. Çünkü firma içindeki diğer 
kaynakların etkin biçimde kullanılma-
sı yönetimin kalitesine bağlıdır. Reka-
bet gücü perspektifiyle bakıldığında 
‘iyi yönetim – kötü yönetim’ ayrımı 
rekabet gücü yüksek olan ve olma-
yan firmalar arasındaki ayrımın belir-
ginleştiği yerdir. Bundan sonra bazı 
temel soruları cevaplama çabasına 
giriştik ve bir temel farklılığa dikkat 
çektik: Organizasyonun ve çalışanla-
rın yönetimi ile ‘iş yönetimi’ de aynı 
şey değildir. 

Yöneticilik sorumluluğunu üstlen-
meye istekli olan birinin yönetim bece-
rilerini geliştirme çabasına çok erken 
dönemlerde girişmesi; daha yönetim 
kademelerine gelmeden çok önce bile 
iyi bir yöneticiden neler bekleneceğini 
en başta kendi yöneticilerini izleyerek 
ve değerlendirerek derinlemesine dü-
şünmesi gerekir. Aksi hâlde büyük ih-
timalle iyi bir yönetici olabilmesi çok 
mümkün olmayacaktır. Pek çok orga-
nizasyonda o kadar çok kötü yönetici 
bulunmaktadır ki bu doğrultudaki bir 
çaba için kullanılabilecek malzeme 
çoktur. Eğer yönetici adayı şanslı ise 
ve dolayısıyla kendi üstleri iyi yöne-
ticilerse, bu defa iyi örneklerden ya-
rarlanmak kolaylaşacaktır. Bu yazıda 
‘organizasyonun ve çalışanların yöne-
timi’ konusuna odaklanalım.

Yönetim kademelerinde bulun-
dukları için kendilerini yönetici zan-
netmekle birlikte gerçekte yönetim 
işinin ciddiyetini kavrayamamış olan-
lar kendi altlarında çalışan insanlara 
‘insanca’ davranmazlar. Çalışanları 
hakkında verdikleri kararlarda ‘insan 
olmanın gereklerini’ dikkate almazlar. 
Bu durumda çalışanlardan verimli ol-
malarını ve organizasyona gerçek an-
lamda katkı sağlamalarını beklemeleri 
nafiledir. Bu durumun ülkemizde hem 
kamu sektöründe hem de özel sektör-
de çok örneği bulunmaktadır.

Bu tür yöneticiler insanların kötü 
niyetli, tembel ya da beceriksiz olduk-
larını düşünürler. Şüphesiz çalışanlar 
arasında bu tür insanların bulunması 
tamamıyla doğaldır; çünkü toplumun 
genelinde bulunan her türde insanın 
farklı organizasyonların içine şu ya 
da bu şekilde ‘sızlamalarından’ daha 
doğal bir şey olamaz. Öyleyse iyi yö-
neticiden her şeyden evvel işe adam 
alırken kötü niyetli, tembel ya da be-
ceriksiz olanları organizasyona alma-
maları beklenir. 

Diyelim ki yönetici kötü niyetli ve 
kaytarıcı çalışanları işe kendisi alma-
dığı hâlde onlarla çalışmak zorunda 
olsun. Bu tür hâllerin çözümünde bile 
türlü varsayımlardan hareket edilerek 
çözüme varılabilir. Örneğin organi-
zasyonlarda her türlü kişiliğe uygun 
pozisyonlar bir şekilde bulunabilir; 
ya da kişilerin kendileriyle ‘gerektiği 
gibi’ konuşularak, çalışıyor oldukları 
kuruluşa katkılarının yine kendilerince 
ve alenen sorgulamaları beklenilebilir. 
Bu tür denemelerin fayda sağlama-
ması durumunda ve eğer mümkünse 
çalışanın işine son verilmesi elbette 
kaçınılmaz olacaktır. 

Bu ‘son seçenek’in herkesçe bilin-
mesinde fayda olmakla birlikte; çalı-
şanların çoğunun kötü niyetli, tembel 
ya da beceriksiz oldukları varsayımıy-
la, insanlar hakkında pek de insanî 
olmayan kararlar veren bir yönetici, 
çalışanların kendilerini organizasyon-
larına bağlı hissetmeyeceklerini, ge-

leceklerini orada görmeyeceklerini, 
organizasyonun uzun dönemli çıkarla-
rıyla kendi bireysel çıkarlarını bir gö-
rüp buna uygun davranmayacaklarını 
bilmelidir. 

Sonuçta çoğu insan maddi kaygılar-
la çalışsa da yine insanların çoğunluğu 
ihtiyaçları doğrultusunda ‘asgari’ sa-
yacakları bir parayı elde ettikten sonra 
‘işyerinde huzur’a odaklanırlar. Huzur 
konusu çok önemlidir! İnsanlar huzur-
suzluğu sevmezler. Huzur kavramının 
içinde iş güvenliği elbette önemli yer 
tutar. Fakat daha önemlisi çalışanların 
üstleriyle ve emsalleriyle aralarında-
ki uyumdur. Özellikle yöneticilerle 
uyum çok önemlidir. Uyum ifadesi de 
kendi içinde çok farklı anlamları ba-
rındırmaktadır. Bunların en belirginle-
ri adalettir, güvendir, saygı görmektir, 
değer verilmektir, destek almaktır. İyi 
yönetici çalışanlarının da yine kendisi 
gibi bir insan olduklarını bilir; bilmek 
zorundadır. Kendisini onların yerine 
koyar; koymak zorundadır. Bazıla-
rı buna ‘empati’ der. Bu gerçeği fark 
edemeyen yönetici, iyi yönetici ola-
maz. 

Bütün bunlar aslında sadece sağ-
duyu ile anlaşılabilecek konulardır. 
Dolayısıyla bir bakıma bu hususlar 
sanki herkesçe bilinen şeylermiş gibi 
düşünülebilir. Herhangi bir yönetici-
ye sorulduğunda bu söylediklerimizi 
kendisinin de bildiğini söyleyecektir. 
Oysa durumun hiç de öyle olmadığı 
iyi yönetici sayısının azlığından bel-
lidir. Başkalarına güven vermeyen bi-
rine güvenilmesi; saygı göstermeyen 
birine saygı gösterilmesi; değer ver-
meyen birine değer verilmesi müm-
kün değildir. Hele hele adil olmayan 
birinin, kendisinin astları da olsalar 
başkalarından saygı, değer ve destek 
görmesi ve güvenilmeyi beklemesi hiç 
mümkün değildir.

Çalışanlarını iyi yönetemeyen birin-
den ‘işi iyi yönetmesi’ de hiç beklene-
mez. Çünkü işi yapacak olanlar zaten 
çalışanlardır! Motivasyonu düşük ça-
lışanlar yeterince çalışmazlar.

Malum; yazı henüz bitmedi…

Emin AKÇAOĞLU

eminakcaoglu@gmail.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yayınlanan Sanayi üretim 
endeksi 2014 Temmuz ayı rakamlarına 
göre, en yüksek artış yüzde 30,8 ile 
imalat sanayinin alt sektörlerinden 
‘diğer ulaşım araçlarının imalatı’nda 
gerçekleşti.

İş Faktoring Ankara’daki ilk, İş Leasing 
ise ikinci şubesini OFİM’de hizmete açtı. 

KOBİ’lere makine grubu ve gayrimenkulde 
sat geri kirala yöntemiyle finansal hizmet 
sunacak Türkiye İş Bankası kuruluşlarının 
açılışına OSTİM Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sıtkı Öztuna, İş Faktoring Genel 
Müdürü Onur İzci, sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ve çok sayıda firma temsilcisi 
katıldı.

OSTİM’e
iki yeni şube
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Çankaya Üniversitesi’nin 2014-2015 
eğitim-öğretim yılı akademik açılışı 

duygusal anlara sahne oldu. 2006 yılından 
bu yana rektörlük görevini başarıyla sür-
düren Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
Ekim 2014 itibarıyla emekli olacağını 
açıkladı.

Törendeki konuşmasında üniversite ve 
rektör kavramlarını bir kez daha tanımla-
yan Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
bilgi üreten bir kurum olarak üniversite-
nin, bilgiye aç olan kurumlara gitmesinin 
önemli bir görev olduğunu vurguladı.

“Duvarları olmayan üniversiteye dönüştük”
Rektörlüğü, öğrencilerin staj yapabil-

meleri, proje geliştirmeleri ve daha kolay 
iş bulabilmeleri amacıyla iş dünyasıyla 
bağ kurmak için koşturması gereken bir 
yapı olarak tanımlayan Güvenç, üniver-
sitenin dünyaya açılan bir kapı olduğunu 
belirtti. 

Üniversitede gerçekleştirdikleri ‘saha-
ya inmeyene diploma yok’ projesi ile son 
sınıfa gelen tüm öğrencilerin uzmanlık 
alanlarında sahada ihtiyaç duyan kurum-

lara proje ge-
liştirdiklerini 
anlatan Ziya 
Burhanettin 
Güvenç, iş 
dünyası ile 
k u r d u k l a -
rı ilişkilere 
dikkat çekti. 
Güvenç, “İş 
dünyası ile kurduğumuz iyi ilişkiler sa-
yesinde duvarları olmayan üniversiteye 
dönüştük. Bugün Ankara ilinin her köşe-
sinde öğrencilerimiz rahatlıkla gidip staj 
yapabilmekte, proje yapabilmekte yüzler-
ce firma ile aramızda çok iyi bir dostluk 
bağı gelişti.” dedi.

8 yılı rektörlük olmak üzere Çanka-
ya Üniversitesi’nde 18 yılı tamamlayan 
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 2006 
yılında devraldığı bayrağı 31 Ekim 2014 
tarihinde teslim ederek emekli olacağını 
açıkladı. Son 8 yılda kamuya 34 proje ger-
çekleştirdiklerini, 9 lisans, 7 lisansüstü ve 
6 tane doktora programı açtıklarını 4 olan 
merkez sayısına 6 yeni merkez daha ekle-
yerek 10’a çıkardıklarını, tüm bu faaliyet-
lerin arkasında değerli bir kadro olduğunu 
hatırlatan Güvenç, “Son sekiz yıl bu salo-
nu dolduran değerli dostlarımın, sevgili 
öğrencilerimin emeği. Bu gelişmelerin 
arkasında olan salonda bulunan fedakar 
çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür edi-
yorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Üniversiteyi sahaya indiren Prof. Dr. Güvenç, öğrencilerine son kez seslendi:

“Duvarları olmayan üniversiteye dönüştük”
2014-2015 eğitim öğretim yılı akademik 
açılışında öğrencilere son kez seslenen 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç 31 Ekim 
2014’te emekli olacağını açıkladı. 
Güvenç, “İş dünyası ile kurduğumuz iyi 
ilişkiler sayesinde duvarları olmayan 
üniversiteye dönüştük.” dedi.

2013 yılının Türkiye ve gelişmekte 
olan piyasalar açısından iyi bir yıl 
olduğunu, son 2 çeyrekte Avrupa 

Birliği (AB) ekonomisinin biraz sıkın-
tılı büyüdüğünü gördüklerini bildiren 
Yülek, Amerikan Merkez Bankası'nın 

(Fed) bazı açıklamalarının da tedirginlik 
oluşturduğunu dile getirdi.

5 yıldır dünya ekonomisinin kriz psi-
kolojisinden çıkamadığını ifade eden 
Yülek, 2012 yılında ABD'de Barack 
Obama yönetiminin Türkçe'ye "imece 
finansmanı" olarak çevrilen bir kanun 
çıkardığını söyleyerek şu hususlara dik-
kat çekti: "İmece finansmanı, çok sayıda 
yatırımcı ile çok sayıda tasarrufçu ara-
sında yapılandırılmış finansal kesim için 
devrimsel niteliği olan bir değişiklik. 
Yani bankalar kesimini veya sermaye 
piyasalarını bir manada aradan çıkar-
tıyorsunuz ve küçük tasarrufu olsa bile 
yatırımcılara doğrudan müteşebbis ile 
karşı karşıya gelip, sermaye sahibi his-
sedar olma imkanı getiriyorsunuz. Bana 
kalırsa bu finansal açıdan devrimsel bir 
düzenleme idi. Tabi konu Amerika'da 
halen tartışılıyor. Yatırımcı ile tasarruf-
çunun direkt karşı karşıya getirilmesi, 
bir çok problemi de beraberinde geti-
rebilir. Ama sonuç olarak ortaya ciddi 
bir teşebbüs çıkıyor. Amerika kabaca 
finansal kesim açısından dünyanın en 
gelişmiş ülkesi. Demek ki Amerika da 
bir şeylerden rahatsız ki, finansal piya-

saları veya finansmana erişimin yeterli 
olmadığını düşünüyor ki kendi içinde 
finansmana yenilik getirmeye çalışıyor." 

Büyümenin tek kaynağı yenilikçilik
Yülek, Türkiye gibi ülkelerde finans 

sektörünün ekonomiye daha iyi enteg-
re olmasını ve daha iyi hizmet etmesi-
ni sağlayacak şekilde finansal sektörün 
yenilenmesinin devem etmesi gerekti-
ğini kaydetti. Bazen fazla yaratıcılığın 
finansal kesimde krizleri de beraberinde 
getirdiklerini bildiklerini anlatan Yülek, 
finansal yenilikçilik ile borcu olmayan 
regülatif yenilikçiliğin el ele gitmesi ge-
rektiğini dile getirdi. 

Türkiye gibi ülkelerde büyümenin 
tek kaynağının artık yenilikçiliğe doğru 
gittiğini bildiren Yülek, "Çünkü serma-
ye ve emekten daha fazla büyüme elde 
etmenin Türkiye dahil bir çok ülkede 
artık sonuna gelinmiş durumda. Evet 
başka ülkelerde halen böyle bir imkan 
var. Ama bizim gibi veya daha gelişmiş 
ekonomilerde iktisadi büyümenin tek 
kaynağı yenilikçilik ise o zaman yeni-
likçiliğin finansmanına biraz daha ciddi 
bakmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Bu yıl 5. si gerçekleşen İstanbul Finans 
Zirvesi’nin (IFS) Danışma Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Murat Yülek, zirvede yaptığı 
konuşmada, 5 yıldır dünya ekonomisinin 
kriz psikolojisinden çıkamadığını belirtti.

“DÜNYA EKONOMİSİ
5 YILDIR KRİZ PSİKOLOJİSİNDE”
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Prof. Dr.  Z. Burhanettin Güvenç

Faruk Aksoy, Türk iş makinesi sektörünün, 
Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise en 

büyük 11’inci sektörü konumunda olduğunu 
vurgulayarak, “2023 yılında makine satışlarının 
22 bini geçmesini bekliyoruz. Eğer iş makinesi 
alanında 22 bin satış rakamını geçersek ilk 
10 pazarı arasına gireceğiz. Ülkemizdeki iş 
ve inşaat makinesi talebinin yüzde 40’ı yerli 
imalatçılar tarafından karşılanıyor. Bunun 
artmasını hedefliyoruz. İş makinesi ihracatı 
10 yıl içinde sektör ihracatını 8 kat artırdı ve 
1,5 milyar dolara yaklaştı. 2023 hedefinde en 
az 10 milyar dolarlık payı olacak, iş makinesi 
ithalatının ihracatı karşılama oranı yüzde yüze 
yaklaşacaktır.” diye konuştu.

Türk iş makinesi pazarı ve dünya sıralaması 
hakkında bilgiler veren Faruk Aksoy, iş 
makinesinde Türkiye’nin Avrupa’nın dördüncü 
büyük pazarı olduğu bilgisini paylaştı. Aksoy 
pazarın büyüme hızına dikkat çekerek, 
“Avrupa’daki büyüme hızlarının bu kadar 
aşağıya düştüğü bir dönemde, Türkiye’nin iş 
makinesi pazarında büyüme hızının Hindistan 
ve Çin’den sonra 3. sırada yer alması ülkemiz ve 
sektörümüz için ümit verici.” dedi. Yurtiçinde 
bulunan firmaların yanı sıra sektöre yurt 
dışından da yatırım talepleri geldiğine işaret 
eden Aksoy, bu yatırımların devam edeceğini 
belirtti.

Türkiye'de iş makineleri sektöründe 
görülen hareketlenme yurtdışında 
bulunan yatırımcıların da dikkatini 

çekiyor. Hem Avrupalı firmalar hem de 
Uzakdoğulu firmalar sektörde yatırım 

konusunda araştırmalarını sürdürürken, 
sektör temsilcileri 2014-2015 yıllarında 

iş makineleri sektörüne 350-400 
milyon dolar yatırım geleceğini 

öngörüyor. Türkiye'yi 2010-2023 yılları 
arasında karayolları, demiryolları, 

denizyolları ve limanların da olduğu 
1.2 trilyon dolarlık devasa yatırım 
projelerinin beklediğini hatırlatan 

sektör oyuncuları, iş makinelerinin bu 
projelerin hayata geçirilmesinde bel 

kemiği görevini üstlendiği görüşünde.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 

Genel Sekreteri Faruk Aksoy, iş 
makinesi ihracatının 10 yıl içinde 
sektör ihracatını 8 kat artırdığını 
ve 1,5 milyar dolara yaklaştığını 
bildirdi. Aksoy, “2023 hedefinde 

en az 10 milyar dolarlık payı 
olacak, iş makinesi ithalatının 
ihracatı karşılama oranı yüzde 

yüze yaklaşacaktır.” dedi. Sektör, 
2014-2015 yıllarında iş makineleri 
sektörüne 350-400 milyon dolar 

yatırım beklentisi içinde.

2014-2015 arası
beklenen rakam
400 milyar dolar

İŞ MAKİNELERİ
SEKTÖRÜNÜ 

YATIRIM HEYECANI
SARDI
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MÜSİAD Otomotiv Sektör Kuru-
lu Başkanı Cengiz Arslan, yerli 

otomobil üretiminin Türkiye'nin en 
önemli ideallerinden birisi ol-
duğuna işaret etti. Geçmişte 
yaşanan bazı sorunlar ve 
ihmaller nedeniyle fosil 
yakıtlı otomobil üretimin-
de rakiplerinin gerisinde 
kaldığını ifade eden Ars-
lan, elektrikli otomobil 
konusunda rekabetin yeni 
başladığını, Türkiye'nin bu 
konuda söz sahibi olma şansının 
bulunduğunu açıkladı.

“Devlet politikası ile hayata geçebilir”
Arslan, dünyanın ilk 10 ekonomisi 

arasına girme hedefi olan Türkiye’nin 
yerli bir otomobil üretmesi gerektiği-

ni, kendine güven dahil her unsuru 
bünyesinde bulundurduğuna 

dikkat çekerek “Türkiye 
de kendi 'babayiğitini" 
rahatlıkla yapabilir.” 
dedi. 

Yerli otomobil pro-
jesinin, bu işe gönül 

vermiş birkaç üreticiden 
ziyade devlet politikası 

ve desteğiyle hayata geçe-
bileceğini vurgulayan Cengiz 

Arslan, MÜSİAD olarak yerli otomo-
bilin üretilmesini başından beri des-
teklediklerini hatırlattı. Cengiz Arslan 

şöyle devam etti: 
“Zaman çok hızlı 
akıyor, yerli oto-
mobil konusunda 
bir an önce somut 
adımların atılma-
sından yanayız. 
Bunun için de ge-
lecek günlerde bir 
dizi eylem planını 
hayata geçireceğiz. Bunlardan ilki sos-
yal tarafların da katılımıyla 18 Ekim'de 
Kocaeli'de bir otomotiv şurası düzen-
leyeceğiz. Şurada, bilim adamından, 
bürokratına, üreticisinden pazarlama-
cısına akıl ve yürek birliği yaparak yer-
li otomobil için neler yapılabileceğini 
masaya yatıracağız. Buradan çıkacak 
sonuçla siyasilerden bu konuda daha 
kararlı adımlar atmasını isteyeceğiz.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD), yerli otomobilin 
üretilmesi için tüm tarafların 
katılımıyla 18 Ekim'de Kocaeli'de 
Otomotiv Şurası gerçekleştirecek.

MÜSİAD ‘Türkiye’nin ideali’ni masaya yatırıyor

Cengiz Arslan

2014 yılı 2. çeyrek döneminde Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 yılının 

ikinci çeyreğine göre sabit fiyatlarla 
%2,1 oranında arttı ve birçok kesimin 
beklentisinin altında kaldı. 

Sektörel bazda büyüme oranlarına 
baktığımızda imalat sanayi büyüme 
oranının 2013 yılının ikinci çeyreğinde %3,7 
iken, 2014 yılının aynı döneminde oranın 
%2,0’a gerilediğini görmekteyiz. Sanayiye 
de girdi sağlayan tarım sektörü ise, izlenen 
tarım politikası ve kuraklık nedeniyle 2014 
yılının ikinci çeyreğinde %1,8 oranında 
küçüldü.  İnşaat sektörü ise, 2013 yılının 
ikinci çeyreğinde %7,5 büyürken, bu yıl 
ancak %2,6 büyüyebildi. 2014 yılı konut 
satışlarındaki düşüş göz önüne alındığında 
bu yavaşlama sürpriz değil. 2014 yılı 
ikinci çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör 
bankacılık oldu. Sektör 2013 yılında %7,8 
büyürken, 2014’ün ikinci çeyreğinde %10,3 
büyüdü.

Bu dönemde özel sektör yatırım 
harcamaları 2014 yılının ilk çeyreğinde 
%1,6, ikinci çeyreğinde %4,1 azaldı. Burada 
vahim olan nokta özel sektörün makine 
teçhizata dolayısıyla teknolojiye yatırım 
yapamamasıdır. Özel sektör makine 
teçhizat yatırımları yıllık bazda ilk çeyrekte 
%4,5, ikinci çeyrekte %7,6 azaldı. 

Harcamalar açısından büyüme oranını 
olumlu etkileyen gelişme dış ticaretten 
geldi. Ancak buradaki olumlu gelişme ivme 
kaybetmekte. 2014 yılının ilk çeyreğinde 
%11,1 artan ihracat, ikinci çeyrekte %5,5 
oranında büyüdü. Buna karşılık yılın ilk 
çeyreğinde %0,7 artan ithalat, ikinci 
çeyrekte %4,6 düştü.   

Özetle 2014 Türkiye ekonomisi için 
sıkıntılı geçiyor, 2015’inden bundan pek 
farklı olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla 
herkes ayağını yorganına göre uzatmalı.

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
İktisat ve Toplum Dergisi Editörü

Üretim yöntemiyle gayri safi yurti-
çi hasıla tahmini, 2014 yılı ikin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 
2,1’lik artışla 30.803 milyon TL oldu. Öte 
yandan Üretim yöntemiyle gayri safi yur-
tiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyre-
ğinde cari fiyatlarla yüzde 9,7’lik artışla 
423.921 milyon TL oldu.

Sektörler bazında imalat sanayi ve hiz-
met sektöründe de geçen yılın aynı çeyre-
ğine göre artış kaydedildi. Buna göre İma-
lat sanayi, 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 12,3’lük artışla 69.305 
milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 2,0’lık 
artışla 7.835 milyon TL oldu. Finans ve 
sigorta faaliyetlerinde ise 2014 yılı ikin-
ci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 8,0’lık 
azalışla 12.545 Milyon TL, sabit fiyatlar-
la yüzde 7,1’lik artışla 3.710 Milyon TL 
oldu.

GSYH değeri 2013 yılında cari fiyatlar-
la yüzde 10,5 artışla 1.565,181 milyon TL, 
sabit fiyatlarla yüzde 4,1 artışla 122.476 
milyon TL’ye yükseldi. Kişi başına gayri 
safi yurtiçi hasıla değeri ise 2013 yılında 
cari fiyatlarla 20.580 TL, ABD doları cin-
sinden 10.807 dolar olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çey-
reğe göre yüzde 0,5 azaldı.

Hanehalklarının nihai tüketim harca-
maları sabit fiyatlarla yüzde 0,4 artarken 
Devletin nihai tüketim harcama artışı sabit 
fiyatlarla yüzde 2,4 oldu. Mal ve hizmet 
ihracatı değeri 2014 yılı ikinci çeyreğin-
de cari fiyatlarla yüzde 20,8’lik artışla 
118.769 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 
5,5’lik artışla 8.557 milyon TL oldu. Mal 
ve hizmet ithalat değeri 2014 yılı ikinci 

çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 8,5’lik 
artışla 139.873 milyon TL, sabit fiyatlarla 
yüzde 4,6’lık azalmayla 8.950 milyon TL 
oldu.

“3-4 aralığı oldukça emniyetli”
B a ş b a k a n 

Yardımcısı Ali 
Babacan, ilk 
yarının tamamı-
na bakıldığında 
tablonun çok 
da iç karartıcı 
olmadığını söy-
ledi. Bu yılın 
tamamıyla ilgili 
beklentilerinin 
olumlu olduğunu vurgulayan Babacan, 
“Çok geniş bir aralık vermek gerekirse 
3-4 aralığı oldukça emniyetli bir aralık 
olarak görülmekte. Orta Vadeli Progra-
mımızla beraber kesinleşmiş son tahmi-
nimizi resmen duyurmuş olacağız. Onu 
duyurmadan önce benim daha nokta atışı 
bir tahmin vermem çok da doğru olmaz. 
Konsensüs rakamına ya da farklı ulusla-
rarası kuruluşlarının, piyasa analistlerinin 
yaptığı çalışmalara bakıldığında 3-3,5 
arasındaki rakamları daha sık görüyorsu-
nuz." diye konuştu.

“Dünyada genel olarak aşağı yönlü 
revizyonlar var”

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bü-
yüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, yıl sonu büyüme rakamlarının 
yüzde 3‘ün üzerinde olacağını belirtti. 
Uluslararası konjonktürde de aşağı yönlü 
revizyonlar olduğuna dikkat çeken Yıl-
maz, “Cari açıkta olumlu yönde revizyon 
olacak. Büyüme, tahminimizden bir mik-
tar düşük gelecek ama fazla düşük değil. 
Uluslararası konjonktürü düşünürseniz 

dünyada da genel olarak aşağı yönlü re-
vizyonlar var. Bölgemizde birçok istikrar-
sızlık var. Buna rağmen yüzde 3'ün üze-
rinde inşallah büyüme olacak. Yılın ilk 
yarısında yüzde 3,3 büyüme gerçekleşti. 
2. yarıda da benzer düzeyde bu yılı kapa-
tacağımızı düşünüyoruz." dedi.

“İhracatın pozitif katkısı artacak”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın 
büyümeye sağladığı desteğe işaret ede-
rek, büyüme temposunun daha yukarıda 
olmasını beklediklerini ifade etti. İkinci 
çeyrekte ihracattaki artışı anımsatan Bü-
yükekşi şunları söyledi: “AB pazarında 
yakaladığımız yüzde 13'lük olumlu tempo 
sayesinde ihracattaki yükseliş trendinin 
yılın geri kalanında sürmesini bekliyoruz, 
jeopolitik riskler barındıran bölgelerde de 
bir normalleşme öngörüyoruz. Dolayı-
sıyla ihracatın büyümeye yaptığı pozitif 
katkının artarak devam etmesini öngörü-
yoruz.”

2. ÇEYREKTE YÜZDE 2.1 BÜYÜDÜK Uzman Görüşü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye 

ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Çok geniş bir aralık vermek gerekirse 3-4 
aralığı oldukça emniyetli bir aralık olarak görülmekte.” dedi.

Herkes ayağını
yorganına göre uzatmalı
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Türkiye’de cari açığın baş aktörle-
rinden enerji ithalatını önlemeye 

yönelik yatırım ve projeler devam 
ediyor. Projelerde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik çalışmalar dik-
kat çekiyor. Konya’da kurulacak gü-
neş çiftliği ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulunan T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız kurulacak 
güneş santralinin yüzde yüz yerli sa-
nayi ile yapılacağını söyledi. Yıldız, 
santralin 2018 yılında enerji üretimine 

başlamasını hedeflediklerini aktardı.

Güneş santrali ihalesinin 500’er 
megavatlık 6 blok halinde yapılaca-
ğını belirten Bakan Yıldız, “Yalnızca 
Avrupa'nın değil, inşallah dünyanın 
en büyük güneş çiftliğini kurmuş ola-
cağız.” diye konuştu. 

Nükleer için yerli sanayi araştırılıyor
Bakan Yıldız ayrıca Japonya'nın 

Türkiye'de kurulacak üçüncü santralin 
yerini değiştirmeyecek şekilde sonuç 
almaya çalıştığını ifade etti. Üçüncü 
nükleer santralin yerinin belirlenmesi 
için 5 ayrı yerde 5 aydır çalışma ya-
pıldığını, 2015 yılı sonunda yerin be-
lirlenmiş olacağını vurgulayan Yıldız, 
nükleerde yerli sanayinin yatırımla-
rının yer almasını istediklerine işaret 
eti. Yıldız, santralin 515 bin parçasının 
üretiminin nerede yapılacağına ilişkin 
envanter çalışması yapıldığını ve 11 
ilde bu alanda üretim yapan 460 firma 
bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Enerji Piya-
sası Düzen-

leme Kurumu 
(EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
yerli ve yeni-
lenebilir enerji 
kaynaklar ının 
üst düzeyde kul-
lanılması gerek-

tiğine işaret etti. Yılmaz, lisans sahip-
lerine yükümlülüklerini yerine getirme 

çağrısında bulundu. Gaziantep’te düzen-
lenen 5. Türkiye Enerji Zirvesi’nde ko-
nuşan Mustafa Yılmaz, kalkınmanın itici 
gücü enerji ihtiyacını karşılamanın Tür-
kiye için çok önemli olduğuna temas etti. 
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın üst düzeyde kullanılması gerektiğinin 
altını çizen Yılmaz, kurulacak nükleer 
santralleri destekleyerek enerji çeşitliliği-
ni artırmaya dikkat çekti. Başkan Yılmaz, 
“Bunları çevreye rağmen değil çevreyle 
beraber yapmalıyız. Ayrıca asgari mali-

yeti de sağlamalıyız.” dedi.

İptal edilen elektrik lisanslarına da 
değinen EPDK Başkanı, “lisans aldık 
nasılsa yaparız” anlayışını doğru bulma-
dıklarını belirtti. Mustafa Yılmaz, lisans 
iptalleri ile ilgili olarak, “Kendi verdi-
ğimiz lisansları iptal etmek kurul olarak 
bizi memnun etmiyor ama lisans sahip-
lerinden yükümlülüklerini bir an önce 
yapmalarını bekliyoruz.” uyarısında bu-
lundu.

Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiye-
lini ülke ekonomisine kazandırmak 

amacıyla 1992 yılında T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
kurulan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli-
ği (TÜREB), Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Kongresi’ni (TÜREK) 5-6 Kasım 2014 
tarihleri arasında İstanbul’da düzenli-
yor.

2012’den bu yana, ülkemizde stratejik 
planlar doğrultusunda enerji sektörünün 
gelişimine katkı sağlamaya yönelik ger-
çekleştirilen kongreye, alanında uzman 
yerli ve yabancı çok sayıda isim katı-
lacak. Danimarka özel oturumlarının 
da gerçekleştirileceği TÜREK 2014’te 
Danimarka İklim, Enerji ve Yapı Bakanı 
Rasmus Helveg Petersen de yer alacak. 

Kongre, yeni sektör oyuncuları ile ta-
nışmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek, 
sektörel uygulamalar ve araştırmalar 
ile ilgili en güncel bilgileri edinmek ve 
kamu oyunu rüzgar konusunda bilgi-
lendirebilmek amacıyla büyük bir fırsat 
oluşturacak. 

Lisans sahiplerine uyarı

Güneş çiftliği
yüzde yüz yerli kurulacak 

Mustafa Yılmaz

Rüzgarda
uluslararası buluşma
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OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mü-
hendislik Merkezi (OTM), 2014 Eylül 
ayından itibaren yeni yapılanması 
ile sanayicinin, endüstriyel tasarım 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
hizmetlerini sürdürüyor.
OTM Direktörü Berna Dalaman, 
merkezin öncelikli fonksiyonlarının 
başında ürünün geliştirilmesi ve 
üretilmesi ile ilgili her türlü ihtiyaca 
cevap vermesi olduğunu,  ancak ürün 
tasarımının korunmasının rekabet 
dünyasında da büyük önem taşıdığını 
belirtti.
OTM, yakın zamanda bünyesine “fikri 
haklar danışmanlığı” alanında hizmet 
verecek bir firmayı kattı. Gezeryel Fik-
ri Haklar ve Danışmanlık’ın kurucusu 
ve sahibi Pelin Gezeryel, ülkemizde 
tasarımların tescille korunması ile 
ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye’de tasarımlar, 1995 yılında 
kendi yasası yürürlüğe girene kadar, 

Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Reka-
bet Hükümlerince, Fikir Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre “Eser” olarak ve sınırlı 
görsel ölçülerde marka tescili ile koru-

nabilmekteydi.  

Dünyadaki gelişmeler ve tasarımların 
korunmaya ihtiyaç duyulmasıyla bir-
likte, Türkiye’de de yasal düzenlemeye 
gidilerek, Türk Patent Enstitüsü’nün 
(TPE) kuruluşuyla aynı tarih olan, 27 
Haziran 1995 tarihinde Endüstriyel Ta-
sarımların Korunması Hakkında 554 
sayılı KHK ile korunmaya başlamıştır. 
Önce, sayıları binli hanelerin başında 
olan tasarım tescil başvuruları, ülkemiz-
de önemi bilinmeye başladıkça, yıllar 
bazında ciddi artışlara sahne olmuştur. 
554 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 
1995 yılında TPE, yaklaşık 1500 başvu-
ruyu kabul ederken, 2009 yılında bu sayı 
6500’lere ulaşmıştır. Başvurularda yer 
alan tasarım sayıları ise, 1995 yılında 
3000’lere yaklaşırken, 2014 yılına gel-
diğimizde ise, bu sayı on katına çıkarak 
yaklaşık 30.000’lere ulaşmıştır. 

TPE, sadece yerli başvurulara değil, 
çok sayıda, yabancı başvuruya da ev 
sahipliği yapmaktadır. Özellikle, Lahey 
Anlaşması’nın Cenevre Metni’ne dahil 
olduktan sonra, uluslar arası tasarım 
tescil başvurularında Türkiye’ye giriş 
yapan yabancı başvuruların sayısında 
da ciddi artışlar olmuştur. Bu haberler, 

ülkemizde tasarımların ciddi yasal dü-
zenlemelerle korunabildiğini ve üretici 
firmaların özgün tasarımlarını gönül 
rahatlığıyla, Türkiye piyasasına sokabil-
diklerini göstermektedir.  

Tasarımları tescil ile korumanın öne-
minin anlaşılması, onlara hayat veren 
tasarımcıların da, kendini geliştirmesine 
ve daha özgün tasarımlar ortaya çıkar-
masına cesaret ve olanak vermiştir. Bu-
gün, TPE’nin Resmi Endüstriyel Tasa-
rımlar Bülteni’ne göz attığımızda, aynı 
sektörde, yüzlerce birbirinden farklı ta-
sarımlara rastlamamız mümkündür. 

Tescil ile korunan tasarımlar, yaratıcı-
sının kişiliğini yansıtırken, sahip olduğu 
firmaların da, güvenilirliğini artırmakta-
dır. Ülkemizde, fikri haklara önem ve-
ren firmaların sayısı da gün geçtikçe art-
maktadır. Bu artış, beraberinde, kaliteli 
ve özgün tasarımları da getirmektedir. 
Firmaların kendi bünyelerinde oluştur-
dukları Ar-Ge’lerde gerçekleştirilen ça-
lışmalar, birbirinden farklı ve kullanışlı  
tasarımları  hayata geçirmektedir. Hem 
ülkemizde hem de yurt dışında tasarım-
ları ile anılan firmalar, aldıkları ödüller 
ile bu tasarımlarını taçlandırmaktadırlar. 

Türkiye’de tasarımların tescille korunmasında neredeyiz?
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AAD 2014’te milli savunma
sanayimizin temsilcisi

Tüm dünyadan 400’e yakın savun-
ma şirketinin katıldığı ADD 2014 17-
21 Eylül 2014 tarihleri arasında Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria 
kentindeki Waterkloof hava üssünde 
düzenlendi.

Milli savunma sanayimizin ülkede-
ki temsilcisi ASELSAN 2011 yılında 
kurduğu ASELSAN South Afrika şir-
ketinin ürünlerini de sergiledi.  Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpo-
lat, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin 
Döver, Genel Müdür Yardımcısı Öz-
can Kahramangil'in de aralarında bu-
lunduğu ASELSAN delegasyonu ko-
nuk heyetlere, savunma sanayisinde 
gelinen son noktayı gösteren ürünleri 
tanıttı.

Fuarda ASELSAN standında İnsan-

sız Hava Araçları, Aviyonik Termal 
Görüntüleme ve Nişangah Sistemleri, 
Gece Görüş Gözlükleri, Termal Silah 
Dürbünleri başta olmak üzere pek çok 
ürün katılımcıların beğenisine sunul-
du.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
termal kamera tasarlama yeteneğine 
sahip tek şirketi, 2011 yılında ASEL-
SAN tarafından kurulan ASELSAN 
South Afrika (ASA) şirketi.

Küresel pazarlarda iş birliği
Yaptığı yatırımlar ve iş birliği an-

laşmalarıyla Güney Afrika’daki etkin-
liğini artıran ASELSAN ülkenin en 
büyük savunma şirketlerinden Para-
mount Advanced Technologies  (PAT) 
ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Hasan Canpolat ve Paramo-
unt Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ivor İchikowitz tanıklığında gerçek-
leşen törende imzalar PAT CEO'su 
Korgeneral (E) Carlo Gagiano ve 
ASELSAN'ın Strateji ve Uluslararası 
İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Özcan Kahramangil 
tarafından atıldı.

İmzalanan mutabakat muhtırası ile 
şirketler ürünleri, teknolojileri ve ye-

tenekleri için küresel savunma paza-
rında iş fırsatlarını birlikte değerlen-
direcek. Her ikisi de bölgesinde lider 
olan şirketlerin ortak çalışmasının 
yaratacağı sinerjinin pek çok projenin 
önünü açacağı değerlendiriliyor.

Savunma sanayimizin milli şirketi 
ASELSAN Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
önemli çalışma ve işbirliklerine imza 
atıyor. 17-21 Eylül 2014 tarihlerinde 
gerçekleşen Africa Aerospace and 
Defence (AAD) fuarında savunma 
sanayi ürünlerini sergileyen ASELSAN, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük 
savunma şirketlerinden Paramount 
Advanced Technologies  (PAT) ile de bir 
iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Uluslararası Standardizasyon 

Teşkilatı’nın (ISO) en üst yönetim orga-
nı olan ISO Konseyi’ne seçildi. ISO’nun 
37. Genel Kurulu’nda teşkilatın tüm poli-
tikalarına yön veren en üst yönetim orga-
nı ISO Konseyi’nin 2015-2017 dönemi 
üye seçimleri yapıldı. 164 üyesi bulunan 
ISO’nun 20 kuruluştan oluşan konseyine 
TSE de seçildi. ISO’nun 1956’dan beri 
tam üyesi olan Kurum, oylamaya katılan 
99 ülkeden 64’ünün oyunu aldı. TSE, 
dünya ekonomisine yön veren ABD, Al-
manya, Japonya, Fransa, Çin, İngiltere 
gibi ülkelerin standart kuruluşlarıyla bir-
likte çalışacak.

Standard stratejileri geliştiriyor
20 üyeli ISO Konseyi, Uluslararası 

Standardizasyon Teşkilatı’nın politika-
larının belirlenmesi, stratejilerinin oluş-
turulması ve bu politika ve stratejilerin 
takibini yapan en üst yönetim organı ola-
rak dikkat çekiyor. Konsey, Teşkilatın 
politika geliştirme komiteleri olan CAS-
CO, DEVCO, COPOLCO başkanlarının, 
Genel Sekreterin, Mali İşler Yöneticisi-
nin, Teknik Yönetim Kurulu üyelerinin 
atanması ve seçilmesinde tek söz sahibi 
organ. Teşkilata yeni üye ülke kuruluş-
larının başvurularını değerlendirilmesi, 
politika geliştirme komitelerinin iş prog-
ramlarının, Teknik Yönetim Kurulu’nun 
rapor ve tavsiyelerinin onaylanması da 
yine ISO Konseyi tarafından yapılıyor.

BAŞKENTE DEV LABORATUVAR 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 

Ankara Temelli’de 120 milyon yatırım-
la Orta Doğu ve Balkanlar da bulunma-
yan Avrupa’da sayılı ülkede olan test ve 
eğitim merkezini yapmayı hedefliyor. 
TSE'nin 2018 yılında faaliyete geçirme-
yi planladığı Temelli kompleksi, yakla-
şık 100 bin metrekare kapalı alana sahip 
olacak.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş 
teknoloji konularındaki ihtiyaçlara yanıt 
verecek merkezde 14 farklı laboratuvar 
olacak. Kimya, gıda, yapı malzemeleri, 
makina ve malzeme, elektrik/elektro-
nik, bio-uyumluluk, EMC ve akustik, 
tekstil ve nanoteknoloji, formaldehit ve 
organik bileşikler analiz, çevre şartları, 
asansör test merkezi, enerji sistemleri, 
yüksek güç ve gerilim ile yüksek gerilim 
direkleri laboratuvarlarının yer alacağı 
merkezde ayrıca, Ankara Araç Kontrol 
Merkezi de bulunacak.

Dünya
standardında da

söz sahibi

Güney Afrika’nın savunma aktörü ASELSAN

ASA, Ekim 2011’de ASELSAN tarafından 
Branch Pretoria - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
kuruldu. Şirket, Elektro-optik sistemlerin 
tasarımı, modellemesi, sistem mühendisliği, 
Opto-mekanik sistem mühendisliği Elektronik 
ve yazılım mühendisliği konularında Ar-Ge 
ve prototip üretim faaliyetleri yürütüyor. ASA 
ASELSAN ürünlerinin Güney Afrika ve çevre 
ülkelerde tanıtımı ve pazarlanması alanlarında 
da faaliyet gösteriyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde termal 
kamera tasarlama yeteneğine sahip 
tek şirket Aselsan South Afrika (ASA)

Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK), Uluslararası 

Sosyal Güvenlik Teşki-
latı (ISSA) ve Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİ) üyelerinin katılımı ile 
Trabzon’da 5. Uluslararası 
Sosyal Güvenlik Sempozyu-
mu düzenlendi.

Sempozyumda konuşan 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı Yadigar Gökalp 
İlhan, dünya nüfusunun yarı-
sından fazlasının hala hiçbir 
sosyal güvenlik korumasından 
faydalanmadığını belirterek, 
“Kayıt dışı ekonominin en aza 
indirilerek sosyal güvenlik sis-
teminin sürdürülebilirliğinin artırılması bi-
zim için son derece önemli.” dedi. 

2008'de yaşanan ekonomik kriz so-

nucunda işsizliğin ve buna 
paralel olarak kayıt dışı is-
tihdamın artmasının, sosyal 
güvenliğin ne kadar önemli 
olduğunu hatırlattığını ifade 
eden SGK Başkanı, aktif yaş-
lanma kavramının, yaşlanan 
dünyada sosyal güvenliğin 
sürdürülebilirliği noktasında 
giderek daha da önem kazan-
dığını vurguladı.

Kişi başı sağlık
harcaması 690 lira

Diğer yandan 12. Türkiye 
Eczacılık Kongresi’nde kişi 
balı sağlık harcamalarıyla ilgili 
bilgiler veren Yadigar Gökalp 

İlhan, SGK tarafından 2008 yılında ya-
pılan söz konusu rakamın yıllık 430 lira 
iken, 2013 yılında yüzde 61 artarak 690 
liraya ulaştığını aktardı.

İlacın sağlık harcamaları içindeki payı-
nın da diğer sağlık istatistiklerinde olduğu 
gibi yıllar itibariyle arttığının gözlemlen-
diğini anımsatan Gökalp İlhan, ilaç için 
yapılan harcamaların 2008 yılında top-
lam 10 milyar 717 milyon lira olduğunu, 
2013 yılında yüzde 46 oranında artarak 15 
milyar 673 milyon liraya ulaştığını söyle-
yerek, “Ancak altını çizmek isterim ki, ra-
kamlardan ziyade insan sağlığı her şeyden 
daha önemlidir.” dedi.

Sosyal güvenlikte sürdürülebilirlik vurgusu

Yadigar Gökalp İlhan
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Tü r k i y e 
B ü y ü k 

Millet Mec-
lisi Sanayi, 
Ticaret, Ener-
ji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi 
ve Teknoloji 
K o m i s y o n u 
Başkanı Halil 
Mazıcıoğlu, 

gündemlerinin yenilenebilir enerji 
olduğunu belirterek yatırımcıları gü-
neş, jeotermal ve rüzgar enerjilerini 
değerlendirmeye davet etti.

Mazıcıoğlu, yapılan kanunlarla 
yenilenebilir enerjiyi ön plana çı-
kardıklarını ve kanunlar sayesinde 
verilen desteklerle Türkiye'nin dışa 
bağımlılığını azaltmak istediklerini 
vurguladı. Enerjide yerli üretime işa-
ret eden Mazıcıoğlu, “Güneş enerjisi, 
jeotermal, rüzgar enerjisi bu anlamda 

önceliklerimiz arasında. Bizim ne ya-
pıp edip, kendi enerjimizi üretmemiz 
lazım.” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına 
öncelik verdiklerini dile getiren Ko-
misyon Başkanı Mazıcıoğlu, “Yeni-
lenebilir enerji için kimin ne yatırımı 
varsa 24 saat emirlerindeyiz. Onların 
önünü açmak istiyoruz. Bu noktada 
çok kararlıyız. Bizim öncelikli ko-
numuz yenilenebilir enerji. Gelin bir 
adım atın bizde önünüzü açıp arka-
nızda duralım.” şeklinde konuştu.  

Piyasada kredi olmasına rağmen 
esnafın kara listelerden dolayı 

krediye ulaşamadığına dikkat çeken 

Palandöken, etkin bir şekilde sicil affı 
uygulamasına ihtiyaç olduğunu dile 
getirdi. TESK Başkanı, ticaretin de-
vamı ve borçların yapılandırılabilmesi 
için esnafın acil şekilde krediye ihtiya-
cı olduğunu kaydetti.

Palandöken, “Şimdi esnaf ve sanat-
karlar kredi talep ettiğinde eskiden 
kalma bankaların kara listesine girerek 
sicili bozulmuşsa krediye erişememek-
tedir.  Borç yapılandırmasından sonra 

sicillerin temizlenerek, esnafın krediye 
erişmesinin önündeki engeller kaldırıl-
malıdır.” dedi.

Bendevi Palandöken, 2003 ve 2009 
yıllarında sicillerin düzeltilmesiy-
le ilgili çıkarılan iki ayrı kanunun da 
bankalarca uygulanmasından ısrarla 
kaçınılmasının esnafı mağdur ettiği-
ni belirterkek şu görüşlere yer verdi: 
“Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bün-
yesinde kurulan Risk Merkezi'ne dev-
redilen kara liste silinmedi. Borcumuz 
bitse de listede gözüküyoruz. Sicil affı 

uygulanmadığ ı 
için ticaret yapı-
lamıyor. Banka-
cılıkta kara liste 
olarak adlandırı-
lan, geçmişe dö-
nük olumsuz bil-
gileri kullanma 
uygulamasına son 
verilmesi ve sicilleri temizleyecek et-
kin bir yasal düzenlemenin hayata ge-
çirilmesi şart.” 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
11 yıl boyunca tıbbi cihaz sektöründe 
yöneticilik yapan Levent Durukan, ülke 
pazarından daha fazla pay alabilmek 
için ABD’de kurulacak bir dernek veya 
şirket kanalıyla birlikte ortak projeler 
üretilebileceğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Borç yapılandırmasından 
sonra sicillerin temizlenerek, esnafın 

krediye erişmesinin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.” dedi.

ABD pazarının yolu
ortak projelerden geçiyorENERJİ BABAYİĞİDİNİ ARIYOR

TESK, sicil affı ve krediye erişim istedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) Türkiye’den ithal edilen çe-

lik petrol borularına yüzde 36 oranında 
anti damping vergisi ve yüzde 16’ya va-
ran oranlarda telafi edici vergi uygulama-
sı çelik sektörünü korumaya yönelik tüm 
enstrümanları etkin bir şekilde kullandı-
ğını gösteriyor. 

Avrupa Birliği’nin Çelik Eylem 
Planı’na dikkat çeken Veysel Yayan, 
AB’nin de çelik sektörünü koruma ve ge-
liştirme arayışında olduğunu vurguladı, 
ABD’nin de haksız gerekçelerle de olsa 
yerli üreticileri korumaktan vazgeçmedi-
ğine işaret etti. 

ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik 
ithalatına yönelik sergilediği koruma ted-
birlerini diğer ülkelerinde emsal alması 
durumuna dikkat çeken Yayan, “ABD’ye 
yönelik yıllık 300 bin ton civarındaki çe-
lik boru ihracatımız üzerinde olabilecek 
olumsuz etkilerinin ötesinde, diğer ül-
kelerce de emsal olarak kullanılması ve 
başka çelik ürünlerinde Ülkemize karşı 
yeni soruşturmaları tetiklemesi ihtima-
linden dolayı özel bir önem taşıyor. Ni-
tekim daha şimdiden, Kanada tarafından 

ABD’nin açtığı soruşturma örnek alına-
rak, Türkiye menşeli çelik boru ve inşaat 
demiri ithalatına karşı soruşturma açıl-
mış bulunuyor.” dedi.
“Çin’deki arz fazlalığı tahribata yol açıyor”

Çin’deki üretim artışı ve tüketim azal-
masına işaret eden TÇÜD Genel Sekre-
teri, sürekli artan arz fazlalığının Çinli 
üreticileri agresif fiyat politikası ile ih-
raç pazarlarına yönlendirdiğini belirtti. 
Çin’deki arz fazlalığının Türkiye çelik 
piyasasına etkilerine de dikkat çeken 

Veysel Yayan şu tespiti aktardı: “Çin’in 
yüksek ihracat miktarı ve izlediği düşük 
fiyat politikası, yalnızca dünya piyasa-
larında değil, Türkiye iç piyasasında da 
tahribata yol açıyor. Çin’li üreticilerin 
bu kadar düşük seviyelerden çelik ihraç 
teklifleri verebilmeleri, demir cevherine 
dayalı üretim sebebiyle, hurdaya kıyas-
la avantajlı konumları yanında, mahalli 
idareler tarafından sektöre sağlanan çok 
yönlü desteklerden de kaynaklanıyor.” 

“Kalitesiz ürünler giriyor”
Yerli çelik sektörünün korunması ge-

rektiğini vurgulayan Yayan, “Türkiye’nin 
dünya çelik sektöründeki korumacı yak-
laşımlardan gerekli dersleri çıkarmasına 
ihtiyaç duyuluyor. Dünya genelinde, ko-
rumacı yaklaşımlar yaygınlaşırken ve çe-
lik sektörleri korunurken, ülkemize başta 
Çin menşeli olmak üzere, dünyanın dört 
bir yanından dampingli ve kalitesiz çelik 
ürünleri kolay bir şekilde girmeye devam 
ediyor. Bu yönüyle çelik sektörümüz, ta-
mamen korunmasız bir görüntü arz edi-
yor.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, son dönemde 
çelik sektöründe yaşanan koruma tedbirleri ve Çinli üreticilerin haksız rekabetlerinin 

Türk çelik sektörüne yaşattığı sıkıntıları dile getirdi. Yayan, “Türkiye, dünya çelik 
sektöründeki korumacı yaklaşımlardan gerekli dersleri çıkarmalı. Dünya genelinde, 

korumacı yaklaşımlar yaygınlaşırken çelik sektörümüz, tamamen korunmasız bir 
görüntü arz ediyor.” dedi.

“Korumacı yaklaşımlardan ders çıkarılmalı”
TÇÜD Genel 
Sekreteri Dr. Veysel 
Yayan, “Çelik 
sektörümüz koruma 
tedbirleri ve Çin’in 
haksız rekabet 
baskısı arasında 
sıkışıyor.” dedi.

Levent Durukan

Bendevi Palandöken

ABD’de 11 yıl boyunca tıbbi cihaz 
şirketlerinde yöneticilik yapan Le-

vent Durukan, FDA (Amerikan Sağlık 
Bakanlığı) mevzuatları konusunda uz-
man isimlerden biri. 2012 yılından bu 
yana FDA eğitim ve danışmanlık hizmet-
leri veren Durukan, FDA uygunluğunun 
ABD’ye ihracat yapabilmek için anahtar 
görevi gördüğünü vurguladı. Durukan, 
ABD’nin gelirlerinin yüzde 20’sini sağ-
lık giderleri için harcayan bir ülke olarak 
dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si ile geçtiğimiz Şubat ayında ABD’de 

bir araya geldiklerini 
hatırlatan Levent Du-
rukan, ABD’nin tıbbi 
cihaz pazarında Türk 
ürünlerinin payını artırmaya yönelik çe-
şitli önerilerde bulundu. 

Durukan, ABD’nin tıbbi cihaz pazarın-
da OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si üyelerinin ihracatını artırmaya yönelik 
şunları paylaştı: ABD’deki satın alma ağı 
ve pazar yapısı belirlenmeli. OSTİM Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi’nin uzantısı 
olarak ABD’de bir dernek veya şirket ku-
rulabilir, birlikte ortak projeler üretilebi-
lir. Türkiye’den birkaç şirketin oluştura-
cağı konsorsiyum altında, ABD’de şirket 
kurulabilir ve ürünler bu şirket üzerinden 
pazarlanabilir. ABD’ye ihracat yapacak 
şirketlerin gerekli eğitim taleplerine kar-
şılık verebilmek için buradan online hiz-
met verilebilir, bu da eğitim maliyetlerini 
önemli ölçüde düşürür. 

Halil Mazıcıoğlu
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